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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 O objeto de estudo 

 

O objeto do presente trabalho é a educação em saúde como uma prática realizada 

pelo agente comunitário de saúde (ACS). 

O ACS se configura como um dos principais sujeitos envolvidos na concretização 

do Programa de Saúde da Família (PSF), concebido em 1993 e oficializado em 1994, no 

contexto das políticas de ajuste do Estado brasileiro. Segundo Nogueira, Silva, Ramos 

(2000), em documento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA/Ministério 

do Planejamento Orçamento e Gestão), o ACS estaria protagonizando uma situação de 

transição histórica no Brasil em que não se preconiza o Estado como única fonte de 

bem-estar social, mas se requer a sociedade civil como parceira. 

De acordo com os órgãos oficiais, esse programa constitui uma estratégia
1 de 

atenção à saúde cujo foco de ação deixa de ser apenas o indivíduo, passando a incluir a 

família, e a assistência assume caráter de prevenção e promoção à saúde. O PSF é 

considerado pelos seus propositores como estratégia para a implantação do novo 

paradigma de atenção resultante da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988. 

Nesse contexto o ACS parece estar sendo percebido como um agente de mudança 

sendo a educação em saúde um de seus instrumentos de intervenção, como preconiza o 

Ministério da Saúde (Brasil, 1997) ao determinar que “promover educação em saúde e 

mobilização comunitária, visando uma melhor qualidade de vida mediante ações de 

saneamento e melhorias do meio ambiente”, se constituem em atribuições básicas dos 

ACS. 

A história mais recente dos ACS se reporta ao Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), implantado em 1991 e que oficializou as experiências 

de práticas em saúde que já vinham se desenvolvendo de forma isolada no Paraná, Mato 

Grosso do Sul e Ceará, neste se constituindo como uma política estadual (Silva, 2001). 

O PACS foi formulado priorizando ações focalizadas na redução da mortalidade 

infantil e da mortalidade materna, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, através 

                                                           
1Neste texto, o Programa de Saúde da Família será considerado estratégia conforme o próprio Ministério 
da Saúde o denomina, embora tenha havido debates na área da saúde a respeito de sua classificação como 
modelo. 
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de extensão de cobertura de saúde para áreas mais pobres. Essa extensão de cobertura 

foi fundamentada na ação de agentes comunitários de saúde, indivíduos da própria 

comunidade, treinados pelos serviços de saúde de atenção básica e que atuavam em 3 

eixos: educação e saúde, mobilização da comunidade e atenção ao grupo materno-

infantil, executando, de acordo com seu nível de competência, ações e atividades 

básicas de saúde (Silva, 2001). 

O Programa de Saúde da Família expandiu-se nacionalmente a partir de 1995, 

sendo considerado pelo Ministério da Saúde um instrumento de reforma da política 

sanitária brasileira (Brasil, 2002). De acordo com o Ministério da Saúde, ao atuar de 

forma simultânea no modelo de prestação de ações e serviços de saúde, de organização 

do sistema e nas modalidades de alocação de recursos e de remuneração das ações 

básicas de saúde, o PSF vem provocando profundas alterações na condução da política 

de saúde no Brasil nos diferentes níveis de governo, além de modificar os padrões de 

consumo de serviços de saúde, reorientando a demanda nos locais em que se encontra 

implantado (Brasil, 2002). 

Dados oficiais avaliam que a implementação do PSF é caracterizada por duas 

fases: a primeira no período de 1994-1998 quando passou de uma cobertura de 0,8% da 

população brasileira para 7% (10.636.350 habitantes) e a segunda de 1998-2000, em 

que se esperava resultado de 22% de cobertura da população brasileira, ou seja, 

29.683.800 pessoas. Em maio de 2002 já estavam implantadas 15.201 equipes em 3.498 

municípios e assistidos pelo programa 50,3 milhões de habitantes, representando 29,3% 

da população brasileira (Brasil, 2002). 

No Município de São Paulo, a implantação ocorreu somente a partir de 2001. 

Até então o PSF que estava em funcionamento nessa época não estava vinculado ao 

Município e sim ao Estado, em decorrência da postura política municipal de adoção de 

um outro sistema de atenção (Programa de Atenção à Saúde). Dessa forma, o PSF que 

teve início em 1996 recebeu  a denominação de Projeto QUALIS - Qualidade Integral 

em Saúde - e, embora baseado no modelo do PSF, apresentava particularidades, pois era 

operacionalizado através de parcerias do Estado com organizações sociais. 

 Com a nova gestão municipal, o PAS foi abandonado, iniciando-se o processo 

de municipalização da saúde. O município de São Paulo aderiu ao PSF em 2001. 

Atualmente, o processo de implantação do PSF nas unidades básicas de saúde encontra-

se em andamento, sendo que até 2003 foram implantadas 690 equipes com 3.544 

agentes comunitários de saúde (São Paulo, 2003). 
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 O Ministério da Saúde explicita os objetivos de reorganização do modelo de 

atenção básica por meio do PSF: 

 

Geral 
Contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir da 
atenção básica, em conformidade com os princípios do Sistema 
Único de Saúde, imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas 
unidades básicas de saúde, com definição de responsabilidades 
entre serviços de saúde e a população. 

 
Específicos 
• Prestar na unidade de saúde e no domicílio assistência 
integral, contínua, e de boa qualidade às necessidades de saúde 
da população adscrita. 
• Intervir sobre os fatores de risco aos quais a população está 
exposta. 
• Eleger a família e o seu espaço social como núcleo básico de 
abordagem no atendimento à saúde. 
• Humanizar as práticas de saúde através do estabelecimento 
de um vínculo entre os profissionais de saúde e a população. 
• Propiciar o estabelecimento de parcerias através do 
desenvolvimento de ações intersetoriais. 
• Contribuir para a democratização do conhecimento do 
processo saúde/doença, da organização dos serviços e da 
produção social da saúde. 
• Fazer com que a saúde seja reconhecida como direito de 
cidadania e, portanto, expressão da qualidade de vida. 
• Estimular a organização da comunidade para o efetivo 
exercício do controle social (Brasil, 1997). 

 

 

Essa nova política pública considera os Agentes Comunitários de Saúde 

fundamentais para o alcance dos objetivos do PSF 

 

por serem membros da comunidade que desenvolvem 
atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios 
e na comunidade, sob supervisão e acompanhamento das 
unidades de Saúde da Família à qual são vinculados (São Paulo, 
2001). 

 

 

Uma certa polêmica sobre a inserção profissional do ACS parece ter sido 

formalmente interrompida com a criação da Lei n. 10.507, de 1º de julho de 2002 

(Anexo I), que cria a profissão do ACS, caracterizando-se pelo exercício de atividades 

de prevenção de doenças e promoção da saúde desenvolvidas em conformidade com as 
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diretrizes do SUS, e sob supervisão do gestor local (Castro, Vilar, Fernandes, 2005). A 

partir da aprovação dessa lei, o Ministério da Saúde então solicita, por meio do parecer 

CNE/CEB 19/2004, a aprovação da proposta de habilitação técnica para a profissão de 

agente comunitário de saúde (Brasil, 2004).  

Parte da polêmica se deve à definição do perfil ocupacional dessa nova categoria 

e foi sintetizada por Nogueira, Silva, Ramos (2000: 5-6) da seguinte forma: 

 

a) o ACS pertence ao grupo de enfermagem, em virtude de realizar 
cuidados de saúde para com pessoas; e 
b) trata-se de um trabalhador genérico e fora do comum, não tendo 
similar entre as tradicionais ocupações e profissões de saúde. 
 

A primeira interpretação, ainda segundo os autores, é defendida pelas entidades 

de representação da enfermagem, que inicialmente combateram e denunciaram a 

política com relação ao ACS, e que mais recentemente tem assumido uma atitude 

moderada que admite a legitimação da função de ACS enquanto trabalhador genérico 

que pode transitar, por meio de estudos formais, para áreas específicas de 

profissionalização em saúde. 

Mas a polêmica, na prática, continua e se complexifica (Silva, Damaso, 2002a; 

Tomaz, 2002; Dal Poz, 2002; Nogueira, 2002). Na opinião de Nogueira (2002) o ACS 

se confunde com tudo que é feito pelo PSF e pelo SUS, mas não deveria ser considerado 

um membro da equipe do PSF para manter um vínculo com a comunidade. Na opinião 

de Silva e Dalmaso (2002a) deve-se investir especialmente na supervisão dos ACS e 

produzir conhecimentos sobre as experiências já acumuladas. 

 

 

1.2 Em tempos de focalização: os programas de extensão de cobertura, 

o PSF e o agente comunitário de saúde 

 
Neste trabalho parte-se de uma documentação sobre a figura do agente 

comunitário no Estado de São Paulo reunida a partir de 1981, com o Projeto de 

Expansão dos Serviços Básicos de Saúde e Saneamento em Área Rural (Projeto 

DEVALE) que integrava a rede do Programa de Interiorização de Ações de Saúde e 

Saneamento –PIASS (Brasil, 1986). 
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O PIASS, desenvolvido na metade da década de 70, se configurou em um dos 

Programas de Extensão de Cobertura (PEC) em saúde mais expressivos, pautado nas 

concepções da Medicina Comunitária (Rosas, 1981:17): 

 

A Medicina Comunitária nasce nos Estados Unidos, no início dos anos 60; 
como modelo alternativo de serviços de saúde dirigido à massas 
marginalizadas, aos “guetos”. Surge num momento de tensões raciais e 
sociais, nos EUA, o que leva o governo à política dos Programas de Ação 
Comunitária, com os quais, a Medicina Comunitária se identifica. Nesse 
período, compreendido pelas administrações de Kennedy e Johnson, é 
adotada uma política social cujo tema básico era guerra à pobreza. Nesses 
anos os EUA viveram momentos de intensos conflitos raciais, 
contradições sociais e movimentos pelos direitos civis. Isto leva à 
necessidade do Estado intervir de alguma forma, para eliminação dos 
conflitos. E, esta intervenção como política social se dá em várias áreas, 
uma delas, a saúde. Os programas de Ação Comunitária visaram intervir 
na esfera do consumo, através de uma série de programas de educação, 
saúde, assistência jurídica, treinamento profissional, etc. 
  

 

Verifica-se que a ação comunitária buscava apenas atuar no problema de saúde 

já instalado, restringindo-se as ações à esfera do consumo sem intervir no mundo do 

trabalho. Baseava-se na participação da comunidade, mas apenas com a intenção de 

“ensinar”, moldar a população conforme as orientações preconizadas pelo pessoal da 

saúde pois a palavra final seria dada pelo técnico. Além disso, a participação da 

população era solicitada para a resolução de problemas a partir de recursos locais 

limitados em detrimento de transformações estruturais a partir de recursos que atendam 

realmente às necessidades de saúde. 

 

É importante entender alguns dos conceitos que constituem o corpo da 
proposta da Medicina Comunitária, tais como: Comunidade e 
Participação. A ‘comunidade’ é vista dentro de uma visão funcionalista, 
como um agrupamento fechado e homogêneo de pessoas com interesses 
comuns, independente das camadas ou classes sociais que o compõe, sem 
contradições importantes entre si. Por outro lado, os problemas são 
reduzidos ao nível do local, perdendo a sua dimensão estrutural. Ou seja, 
os problemas locais têm origens na própria comunidade e podem ser 
resolvidas por ela através da participação, auto-ajuda, educações, etc. Ao 
retirar a noção estrutural dos problemas, reduzindo-os ao nível local, essas 
concepções levam à perda do sentido de transformação social fora dos 
limites estabelecidos pelas classes que detêm o poder. O social geral seria 
composto da soma de pequenos probleminhas locais e não decorrentes de 
problemas estruturais próprios a determinado sistema econômico-político-
social em. vigor. Por outro lado, o conceito de ‘participação comunitária’ 
presta-se freqüentemente à manipulação das comunidades pelo Estado ou 
por determinados estratos sociais. Geralmente a participação da 
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comunidade se dá na execução de atividades já determinadas, ou seja, na 
construção de poços e postos de saúde, na limpeza de valas, etc. Quando 
muito a comunidade discute as opções técnicas, já estabelecidas dentro de 
certas diretrizes e concepções definidas anteriormente (Rosas, 1981: 18). 

 

 

No final da década de 60, os programas de ação comunitária e o movimento da 

Medicina Comunitária foram trazidos para a América Latina e para o Brasil, 

principalmente por meio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e de 

Fundações privadas norte-americanas (Kellog, Rockfeller) (Rosas, 1981). 

Segundo Ammann (1985), a criação de projetos como esse estaria associada à 

resolução da ONU (Organização das Nações Unidas), na qual países ricos deveriam 

promover auxílio aos países pobres após a II Guerra Mundial como estratégia para 

afastar o perigo da expansão das ideologias comunistas do leste europeu. Dessa forma, 

os EUA promoveram projetos de assistência técnica aos países da periferia do 

capitalismo, principalmente da América Latina, inclusive o Brasil, desenvolvendo 

inúmeras experiências que a princípio enfocaram regiões rurais e pequenas localidades. 

Verifica-se assim que o modelo assistencial da Medicina Comunitária foi 

determinado historicamente por um conjunto de concepções hegemônicas, que por sua 

vez direcionaram a política pública de saúde. 

Da mesma forma, para compreender o desenvolvimento da Medicina 

Comunitária no Brasil necessita-se recorrer ao contexto da crise do capitalismo da 

década de 70 que 

 

gerou menor capacidade fiscal dos estados e por conseqüência motivou o 
surgimento de modelos racionalizadores de assistência à saúde, centrados 
em uma lógica administrativa. Esta conjuntura econômica fez ressurgir no 
cenário político a proposta neoliberal de organização da economia. O 
neoliberalismo ganha hegemonia nos países desenvolvidos e cria um 
cenário propício para intervenções na organização da assistência à saúde, 
seguindo o receituário das agências internacionais. Estas diretrizes estão 
sistematizadas no ‘Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 1993- 
investindo em saúde’, publicado pelo Banco Mundial.(...) As diretrizes 
sistematizadas neste documento, seguindo a agenda do ‘Consenso de 
Washington’ evidencia o fato de que a assistência à saúde deve se transferir 
para o setor privado (Merhy, Franco, 2002: 120). 
 

 

Verifica-se ainda que as reformas propostas pelas agências multilaterais 

fundamentam-se na focalização das ações nos bolsões de pobreza, o que se evidencia 
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pelo discurso do presidente do Banco Mundial, Wolfensohn, em 06 de outubro de 1998 

que de acordo com Nogueira, Pires (2004) apresentou um  

 

forte apelo à articulação entre pobreza  e a atenção à saúde, sugerindo a 
necessária focalização de recursos para atenuar as condições de 
miserabilidade e melhorar a qualidade de vida da população 
empobrecida. Frente a esse quadro é importante pensar os significados 
que estão sendo atribuídos crescentemente ao direito à saúde, em um 
cenário em que os arranjos entre o setor público e o setor privado nem 
sempre são pautados em uma racionalidade ética inclusiva, onde a 
miserabilidade e as situações denominadas de vulnerabilidade social 
definem o projeto privilegiado das políticas sociais (...) [e no qual] A 
forma de financiamento e operacionalização das políticas sanitárias 
aponta para a articulação público-privado, eximindo-se o Estado de seu 
papel de garantidor de direitos (Nogueira, Pires, 2004:758). 

 

 

É nesse contexto de atendimento aos interesses de órgãos internacionais e das 

classes dominantes, respondendo às preocupações destas em relação aos conflitos 

sociais, que o PSF vem sendo construído frustrando 

 

as aspirações do movimento social de maior expressão das décadas de 70 
e 80- o Movimento da Reforma Sanitária- (...) entronizando em si próprio 
o pacto antecipado que o ajuste estrutural comandou (...) em que tudo 
muda para que tudo siga igual (Salum, 2001). 
 
Nos últimos vinte anos (...), os direitos vem conhecendo um retrocesso, 
no ocidente, com a ascensão do neoliberalismo. Voltado principalmente 
contra a intervenção do Estado na área social e regulamentação 
econômica, os direitos sociais foram lançados ao mercado – compra-se 
saúde, educação, etc. Para aqueles que não podem ser consumidores, 
alguns programas compensatórios têm sido desenvolvidos.  
No Brasil, especificamente na área da saúde, os programas 
compensatórios têm sido implantados sob a forma do Programa de Saúde 
da Família, Programa dos Agentes Comunitários da Saúde e na 
transformação dos hospitais públicos em organizações sociais (Calipo, 
2002:92). 
 

 

A privatização da saúde fica evidente quando se verifica a delegação de funções  

do Estado para organismos da sociedade civil, como as Organizações Não 

Governamentais (ONGs), ou fundações públicas de Direito Privado como as 

Universidades públicas que se responsabilizam pela contratação de profissionais para as 

equipes, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde (Lacaz, 2002). 
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Salum (2001) conclui que o PSF atende às imposições de ordem 

macroeconômica decorrentes de acordos com o FMI, tendo sua implantação patrocinada 

pelo Banco Mundial e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e sendo, 

portanto, projetado para atender os acordos de ajuste de contas públicas imposto pelas 

agências internacionais aos países periféricos. Além disso, o programa visa disfarçar as 

desigualdades sociais, por meio de ações pontuais destinadas à população pobre, com a 

finalidade de se manter a formação social (Lacaz, 2002). Dessa maneira, não se torna 

 

difícil associar este modelo de atenção com o modelo da medicina de 
família/comunitária. É evidente que, para oferecer o pacote mínimo 

essencial, médicos especialistas, mesmo nas especialidades básicas, 
são desnecessários, assim como investimentos na qualificação e 
modernização da rede de serviços (...) (Mysoczky, 1995: 7) 
 

 

Esse pacote mínimo, “baseado na simplificação tecnológica das ações 

desenvolvidas, dadas as características da composição da equipes(...)” (Lacaz, 2002), 

se destina a recuperar o corpo para o trabalho por meio de uma prática centrada na 

clínica e na cura presente nas visitas domiciliárias, nas consultas médicas e de 

enfermagem e também na atividade de acolhimento “tomado de empréstimo de sua 

proposta original tal como encaminhado pelo Modelo em Defesa da Vida e 

refuncionalizado pelo projeto focal de final de século (...) não parece ir além de um 

pronto-atendimento humanizado” (Salum, 2001). 

 

Assim, o papel do Estado enquanto provedor/financiador de serviços de 
saúde se resumiria a garantir o suprimento e a preservação de indivíduos 
aptos para o mercado de trabalho através da atenção à saúde da criança e à 
gestação a ao parto e de ações para preservar a capacidade de trabalho dos 
adultos (...) (Mysoczky, 1995: 7). 

 

 

O PSF, da maneira como está estruturado, não atende ao que se acredita ser uma 

intervenção em saúde coletiva. A atenção é focal, orientada para “pobres” e o 

monitoramento em saúde de toda a população não se efetiva (Lacaz, 2002). 

Além disso, ao estabelecer a adscrição da clientela, acaba por restringir o acesso 

da população ao serviço, contrapondo-se ao princípio da universalidade do SUS. 
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Se o PSF pode ser inscrito numa perspectiva de interiorização das ações de 
saúde em regiões longínquas do território nacional, em regiões 
metropolitanas, sua adoção é carregada de potenciais problemas. Dentre 
eles pode-se citar a “adscrição de clientela”, já que quando ocorrem áreas 
“descobertas”, pode existir um a “invasão” e sobrecarga dos espaços mais 
organizados dos serviços de saúde. Diante disso, uma forma de estabelecer 
a adscrição seria restringir o acesso, descaracterizando um dos princípios 
do SUS: a universalidade (Lacaz, 2002: 6). 

 

 

Além disso, está voltado para o processo-saúde no espaço da família, no âmbito 

particular, o que reduz o coletivo a uma mera somatória de indivíduos (Salum, 2001) e 

produz ações e serviços voltados para a esfera do consumo, à semelhança das ações e 

serviços da medicina comunitária. 

 

Privilegiar apenas a família como objeto das ações em saúde é reduzir a 
sociedade à esfera do consumo e, portanto, reconhecer os problemas e 
necessidades tão somente a partir do que representa ter ou não acesso aos 
bens e serviços que o capital oferece e não a partir da flagrante 
desumanização e degradação que se estabelecem na esfera da produção, 
do espaço do trabalho. Acresce que majoritariamente, as ações do PSF 
dirigem-se ao controle e recuperação das famílias dos grupos sociais que 
podem ameaçar a sociedade pela doença e pela revolta, famílias que 
representam risco social (Salum, 2001). 

 

 

Além disso, tal qual na medicina comunitária a própria noção de comunidade 

presente no PSF e expressa inclusive nas formulações da Norma Operacional Básica de 

1996, que compõe a legislação do SUS, homogeniza a população, desconsiderando as 

diferenças entre  classes sociais e mascarando as desigualdades. 

 

Do ponto de vista teórico, o uso de conceito de comunidade- uma idéia 
romântica de grupo unido e estável, com objetivos comuns – mascara a 
realidade social, processual, e portanto, dinâmica e histórica, 
“estruturalmente violenta”, que ainda conserva, em traços marcantes, seu 
passado “colonial e escravista” e que diariamente se constrói na sua 
profunda desigualdade social e econômica (...). A formulação não permite 
visualizar o conflito que permeia os seguimentos sociais e, nesse sentido, 
sugere a tentativa de negar a realidade social profundamente cindida entre 
ricos e pobres, proprietários e não proprietários, (...) e por isso mesmo 
com interesses contraditórios. Os vocábulos comunidade e família 
indicam a privatização ao denotarem a ausência de contradições, isto é, a 
ausência de classes sociais, não necessitando portanto, do espaço político 
como pólo mediador de conflitos. Na linguagem marxista, trata-se de um 
uso ideológico – falsa consciência – dos vocábulos (Calipo, 2002: 109). 
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Assim, a Norma Operacional Básica 
 

privatiza a família através (...) da utilização do conceito de comunidade e 
família; na tentativa de ocultar as contradições existentes na sociedade e 
na desresponsabilização e deslegitimação do Estado na prestação dos 
serviços, ao promover um certo deslocamento da assistência à saúde da 
instituição pública – posto de saúde- para a família e comunidade, 
responsabilizando e legitimando a família e a comunidade na assistência 
à saúde (Calipo, 2002:125). 
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2 EDUCAÇÃO EM SAÚDE: O ESTADO DA ARTE 

 

 

A escassez de trabalhos sobre o agente comunitário de saúde e mais 

especificamente sobre a prática educativa dos ACS, a histórica associação entre 

enfermagem, educação em saúde e ACS e a particular inserção do pesquisador na 

enfermagem foram as razões que levaram à ampliação do escopo da revisão 

bibliográfica deste estudo no sentido de incluir a enfermagem. 

A produção científica sobre educação em saúde mostra que, a partir de 

levantamento bibliográfico na base de dados on line  Sistema Latino-Americano e do 

Caribe de Informação em Ciências da Saúde. (LILACS), utilizando-se os descritores 

“educação em saúde” e “enfermagem”, foram produzidos 253 trabalhos, entre artigos, 

teses e conferências. Parte considerável dos estudos dizia respeito à educação em saúde 

como processo de qualificação de trabalhadores. Foram selecionados para leitura 45 

estudos apresentados sob a forma de artigos e que tomavam a educação como 

instrumento de intervenção em saúde junto da população. Treze foram excluídos por 

serem artigos provenientes de outros países, apresentando peculiaridades que 

dificultaram a comparação com a realidade brasileira. 

Os estudos foram classificados segundo a abordagem de educação em saúde 

utilizada. Não foi encontrado nenhum artigo a respeito do trabalho educativo realizado 

pelos agentes comunitários de saúde junto da população. Mesmo quando se modificou a 

estratégia de busca utilizando-se os descritores de assunto “educação em saúde” e 

“educação para a saúde” juntamente com a palavra “agente”, não foi encontrado 

nenhum estudo que tratasse especificamente desse tema, a não ser uma dissertação de 

mestrado da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Os 45 artigos foram analisados baseando-se principalmente na classificação 

utilizada por Vargas e Soares (1997) que descreveram e compararam metodologias de 

ações educativas em saúde realizadas em comunidades rurais do Brasil e do Peru em 

função de variáveis como a concepção de educação utilizada (que se confunde com o 

objetivo do trabalho educativo) e o tipo de participação social requerido pelo programa. 

Complementou-se com uma classificação similar de Soares, Salum (1999), de caráter 

didático, que acrescenta o conceito de saúde-doença utilizado pelo programa educativo 
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e ainda alguns outros indicadores considerados importantes para compreender as 

diferenças teórico-metodológicas e operacionais da educação em saúde (sujeito a que a 

ação educativa se destina e estratégias pedagógicas utilizadas). 

O estudo em questão é componente do grupo de artigos estudados e não foi incluído 

na classificação por se constituir em uma revisão bibliográfica e não em um trabalho 

que propriamente estuda uma determinada experiência educativa. Pelo mesmo motivo 

não foram classificados os trabalhos de Barbul, Cocco (1999), de Antunes, Shigueno, 

Meneghin (1999) e de Santos (1991). 

Vargas e Soares (1997) afirmam que a metodologia dos trabalhos educativos em 

saúde podem assumir três enfoques. Um deles é o Sistema Tradicional Comunitário 

conformado por sua vez pelas seguintes características: educação de caráter autoritário 

e que reproduz conhecimentos e ideologia dos técnicos. O principal objetivo desse tipo 

de educação em saúde é ensinar as pessoas a aceitar a situação em que vivem sem 

nenhuma preocupação com a necessidade de mudança da realidade social. A 

participação da população no processo é praticamente nula, as pessoas assumem a 

característica de recipientes que deverão receber informações, sem que se considere 

suas experiências anteriores ou sua realidade social. No que se refere ao conceito de 

saúde-doença – característica acrescentada por Soares, Salum (1999) sob o enfoque 

denominado de Saúde Pública Tradicional, utilizado em paralelo com este -, a saúde é 

considerada como ausência de doença sendo que associada à teoria explicativa 

unicausal parece ser a principal explicação causal dos agravos. 

Nessa perspectiva, foram encontrados sete (15,5%) trabalhos. Dois deles 

apresentaram um caráter multicausal do processo saúde-doença, considerando a 

reprodução social como mais um elemento na explicação das doenças, com o mesmo 

peso de qualquer “fator” biológico. Outros dois trabalhos foram incluídos por se 

referirem respectivamente ao treinamento de técnicas de lactação e relactação para mães 

com dificuldade de amamentar e de auto-irrigação para pacientes colostomizados. O 

ensino das técnicas se ateve à demonstração de procedimentos e se restringiu ao âmbito 

biológico. 

No que diz respeito aos sujeitos para os quais as atividades educativas foram 

destinadas, verificou-se que três trabalhos voltaram-se para pessoas com problemas 

crônicos, um para a gestante e outro para a população em geral, considerada como 

homogênea, sem as particularidades decorrentes das diferentes formas de inserção 

social. 
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As estratégias utilizadas no processo educativo foram principalmente palestras, 

orientações e impressos que tipicamente não propiciam a participação dos sujeitos. 

Mesmo no trabalho em que se utilizou a técnica de grupo, ele foi conduzido como uma 

palestra, em que não se descreve a oportunidade de discussões. 

O outro enfoque que a metodologia educativa pode assumir, segundo Vargas, 

Soares (1997) é o de Sistemas Locais de Saúde – SILOS. Esse enfoque objetiva 

melhorar a situação de vida das pessoas mas sem modificar a estrutura da sociedade, 

reduzindo-se as ações ao que pode ser realizado segundo a realidade local por meio de 

programas focais, de forma assistencialista. Na medida em que a educação não conduz à 

transformação, depreende-se que a concepção de educação é também de reprodução de 

conhecimentos e ideologia dos técnicos. Dessa forma, essa abordagem, assim como a 

anterior acaba por se tornar um instrumento de reprodução das iniqüidades já que não 

propicia a contestação da estrutura da sociedade. A participação da população no 

processo é solicitada mas apenas para legitimar o saber técnico. Soares e Salum (1999) 

denominam esse enfoque de abordagem da Moderna Saúde Pública e ensinam ser este o 

mais presente nos trabalhos educativos desenvolvidos atualmente, sendo preconizados 

pela Organização Mundial da Saúde. As autoras acrescentam que a concepção de 

saúde doença é mais ampla que a ausência de doença e a teoria explicativa  

predominantemente associada é baseada na multicausalidade em que “saúde é bem estar 

geral e depende de vários fatores” (Soares e Salum, 1999). 

 Verificou-se que a maior parte dos artigos estudados (29- 64,4%) tratava do 

processo educativo em saúde nos moldes da Moderna Saúde Pública. Todos 

apresentavam a teoria explicativa multicausal do processo saúde-doença em que a 

questão social apresentava-se naturalizada. Ressalta-se que um dos trabalhos não tratou 

especificamente de uma experiência de educação, mas sim do levantamento das 

necessidades de uma população para o planejamento da intervenção educativa. De 

qualquer forma, a visão multicausal de doença estava presente, bem como a abordagem 

de educação reprodutora da ideologia dominante. Quanto à participação da população 

no processo educativo, observou-se que nesses estudos ela ocorria com mais freqüência 

estando presente em 18 dos 29 artigos (62,1 %). 

 Os sujeitos envolvidos no processo educativo foram definidos principalmente 

pelos ciclos de vida, destacando-se o período reprodutivo da mulher (13 artigos – 

44,8%), seguido por trabalhos educativos com adolescentes (3 –10,3%), crianças no 

período escolar (2 – 6,9 %) e idosos (1 – 3,4%). Cinco artigos (17,2%) tratavam de 
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atividades educativas com a população em geral. Entretanto, como na abordagem 

anterior da antiga saúde pública, essa população foi considerada de forma homogênea 

sem que se levasse em conta as diferenças entre grupos sociais. Havia ainda dois 

estudos voltados para práticas educativas com diabéticos, um para familiares de 

internados em hospitais, outro para trabalhadores e outro para portadores de 

malformação em lábio e/ou palato. 

Quanto às estratégias de ensino empregadas, observou-se que muitos trabalhos 

educativos foram realizados utilizando-se múltiplos recursos como jogos, discussões em 

grupo, demonstrações, dramatizações, entre outros. Mais de um terço dos artigos (11 – 

37,9%) se referiam a atividades que utilizavam exclusivamente estratégias que 

propiciavam pouca participação como palestras, impressos ou orientações. Entretanto 

essa participação era aparente, pois na verdade concebia-se que o enfermeiro era 

detentor do conhecimento e das respostas corretas para os problemas. Além disso, a 

efetiva participação que levaria à construção do conhecimento e da cidadania não 

ocorreu. 

 O terceiro enfoque é denominado por Vargas, Soares (1997) de Método 

Participativo em Educação e Comunicação Popular cujo princípio educativo é 

“transformar e mudar a sociedade para servir às necessidades das pessoas”. Nessa 

proposta a população é considerada sujeito no processo educativo e, portanto, tem 

participação ativa. A educação em saúde, nessa abordagem, objetiva instrumentalizar 

a população para agir no controle das políticas públicas por meio de movimentos 

sociais. O processo educativo assume assim o caráter emancipatório preconizado pelo 

educador Paulo Freire. 

Soares, Salum (1999), caracterizam essa educação em saúde como pertencente à 

perspectiva da Saúde Coletiva em que a concepção de saúde e doença está vinculada à 

Teoria da Determinação Social do Processo Saúde-Doença, na qual a reprodução social 

não é apenas um dos fatores causais do desgaste no corpo biopsíquico, mas sim o 

determinante. 

 Dos artigos estudados verificou-se que nove (20%) apresentavam a educação em 

saúde filiada à concepção emancipatória. Os autores de um dos estudos, entretanto, 

apesar de tratarem da educação em saúde como instrumento de participação dos 

sujeitos e de solução de problemas da realidade, não explicitam a concepção de saúde-

doença com a qual trabalham. Nota-se, também, que outro trabalho apresenta 

contradições, pois ao mesmo tempo em que inicia suas considerações afirmando ser o 
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processo saúde-doença socialmente determinado, os autores referem-se diversas vezes à 

questão social como um fator, nos moldes da multicausalidade. Ressalta-se ainda que 

um terceiro trabalho, apesar de se basear na importância da valorização da cultura e do 

conhecimento anterior dos envolvidos no processo educativo, não se fundamenta na 

intervenção educativa voltada para a esfera do direito e da cidadania, mas sim na 

mudança no âmbito individual na perspectiva da subjetividade. 

 Em relação aos sujeitos para os quais foram destinadas as atividades educativas 

verificou-se que em três artigos estes não faziam parte de certa faixa etária ou eram 

portadores de patologias específicas, mas diziam respeito à população de um 

determinado território, considerando-se suas especificidades de inserção no processo 

produtivo. Mesmo quando os sujeitos foram recortados segundo a doença crônica, a 

faixa etária (adolescente), ou alguma outra particularidade (trabalhadores, educadores 

infantis, pais e professores de uma escola) observou-se que o processo saúde-doença era 

remetido ao contexto social desses sujeitos e que a educação em saúde problematizava 

essa realidade. Para tanto, as estratégias utilizadas tais como discussões em grupo e 

dramatizações, possibilitaram a efetiva participação das pessoas envolvidas no processo. 

 A partir do levantamento realizado, pôde-se verificar que essa abordagem 

educativa não foi a mais presente nas práticas realizadas. A educação em saúde 

hegemônica parece estar irremediavelmente ligada aos moldes da Moderna Saúde 

Pública caracterizando-se por ser um instrumento de manutenção de iniqüidades e, 

como afirma Vargas, Soares (1997), de “controle bondoso” sobre a população. 

 

 

2.1 As bases da educação em saúde no Brasil: coerção, controle e 

culpabilização individual  

 
O objetivo desse item será o de situar historicamente as contradições da 

educação em saúde no contexto brasileiro, apontando a dimensão econômico-política 

associada à sua origem, desenvolvimento e situação atual. 

A Educação em Saúde no Brasil deriva da proposta de Educação Sanitária, fruto 

da influência norte-americana, estando sua história intimamente ligada à história da 

Saúde Pública (Mehry, 1984). 

 Uma análise mais cuidadosa nos permite perceber que as práticas educativas 

praticamente não existiam até que fossem necessárias como instrumentos de poder. Tais 
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práticas foram se desenvolvendo à medida que as classes dominantes percebiam os 

problemas de saúde da população como potenciais riscos para as ordens econômica e 

política. 

 Sendo assim, por volta do século XIX, a necessidade das oligarquias cafeeiras de 

salvaguardar as exportações direcionou as políticas de saúde para o saneamento dos 

portos e para medidas coercitivas de controle da saúde da população (Mendes, 1994). 

 As descobertas bacteriológicas, que se desenvolviam na Europa e chegavam ao 

Brasil nesse período, resultaram em uma forma de explicar as doenças que se 

identificava com os interesses da oligarquia cafeeira paulista, pois legitimava a 

necessidade de se controlar a população já que para cada doença havia um agente 

específico e um tratamento que deveria ser imposto (Mehry, 1984). Nesse contexto as 

elites encontraram espaço para implementar seu próprio poder econômico, político e 

social, utilizando-se dos conhecimentos científicos para argumentar e legitimar esse 

poder. 

Tal imposição não se aplicava enquanto a concepção da doença baseava-se na 

teoria dos miasmas que dominou o período anterior `a era bacteriológica. A partir dessa 

teoria se acreditava que a doença provinha dos “maus ares”, identificando-se a origem 

das enfermidades nos elementos do meio externo (Rosen, 1994), não justificando, 

portanto, a culpabilização da população pelas suas condições de saúde e o controle de 

suas doenças. 

 Foucault (2001), ao descrever o aparecimento dos saberes como dispositivos de 

relações de poderes disciplinares ou políticos, percebe a existência desses mecanismos 

como formas de exercício de poder diferentes do Estado, ainda que a ele articuladas de 

maneiras variadas e indispensáveis à sua atuação eficaz. 

 As primeiras práticas “educativas” da Saúde Pública efetivamente oriundas do 

Estado condiziam também com a finalidade de sanear os portos a fim de atender aos 

interesses das oligarquias paulistas. Esse período é conhecido como o da Polícia 

Sanitária, fundamentada principalmente em praticas como invasão do domicílio, 

vacinação em massa e isolamento dos doentes. Nesse contexto a educação se 

configurava na imposição autoritária de dogmas orientados pelas descobertas 

bacteriológicas (Mehry, 1984). O educador era um doutrinador que impunha receitas de 

se ter saúde por meio da regulamentação e controle dos comportamentos e hábitos das 

classes subalternas (Costa, 1987). 
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A elite dominante, por sua vez, com seus “ideais burgueses” que procuravam 

viabilizar a existência de uma ordem social européia, permeada de “moralidade 

sanitária”, também foi alvo de uma educação, mas que se configurava na produção de 

“corpos saudáveis, robustos e harmoniosos” (Costa 1987:11). 

Verifica-se aqui que o controle sobre os corpos das classes subalternas se dava 

por meio da força e não do poder, segundo a concepção de Canetti (1983). Conforme 

esse autor, a força é mais coerciva e mais imediata que o poder. Este é mais amplo que a 

força e está relacionado com a manipulação, permitindo que “a vítima se solte e corra 

para depois agarrá-la”, por isso ele “é mais complicado e exige uma certa medida de 

paciência”. Já o controle dos corpos da elite dominante se dava por meio de uma 

disciplinarização promovida por uma educação que não se impunha pela força, mas pelo 

poder normatizador do ideal europeu (Costa, 1987). E, por outro lado, o próprio projeto 

de corpo serviu como instrumento de poder das classes privilegiadas para explorar e 

manter explorados, em nome da superioridade racial e social das elites brancas, todos os 

que, por suas diferenças étnicas ou marginalização social e econômica, não se 

enquadravam ao modelo de corpo ideal constituído pela higiene (Costa, 1987). 

Já a partir do início do século XX, a incipiente industrialização, o aumento da 

população urbana, o crescimento do comércio internacional e o aumento de contigentes 

populacionais livres nas cidades resultaram em uma nova configuração da estrutura 

social. Aos novos grupos dirigentes interessava a manutenção da força de trabalho e o 

encaminhamento de uma política demográfica sanitária e para tanto a educação sanitária 

seria “o instrumento civilizador” (Costa, 1987) já que a imposição pela força não 

parecia ser a estratégia mais eficiente pois provocava muita resistência por parte da 

população. 

Nesse contexto, uma nova concepção de Saúde Pública chegou ao Brasil, 

influenciada pelas idéias de Philips defendidas a partir 1910, nos Estados Unidos. 

Segundo esse ideário as enfermidades coletivas eram conseqüência da consciência 

sanitária dos indivíduos. Para que essa consciência fosse transformada, propiciando a 

melhoria das condições de saúde, as pessoas deveriam ser educadas e os Centros de 

Saúde seriam as instituições propagadoras de informações (Rosen, 1980), pois a 

transmissão de informações poderia ser mais efetiva que a imposição pela força. Essa 

concepção era amplamente influenciada pela visão liberal americana para qual cada 

indivíduo seria capaz ou incapaz de ascender na escala social segundo o seu grau de 

consciência (Mehry, 1984). 
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No Brasil, essas idéias encontraram em Geraldo Paula Souza um seguidor. Sua 

fala era a fala americana preconizada por instituições financeiras internacionais. O seu 

discurso se fundamentava na idéia de que se o meio fosse saneado e as pessoas 

adquirissem consciência sanitária, ninguém ficaria doente (Melo, 1987). 

Paula Souza ingressou no Serviço Sanitário em 1922 e implantou o primeiro 

Centro de Saúde, serviço no qual a equipe de educadores sanitários teriam o poder de 

“transformar pessoas ignorantes em indivíduos sanitariamente inteligentes”, 

consolidando dessa forma, na década de 20, a Educação Sanitária que não se valeria 

tanto da força mas enfatizaria a “conscientização” da população (Mehry 1984:16). 

Essa concepção tornou a educação um instrumento para a elaboração de uma 

Saúde Pública que visava apenas o controle e não a construção pela população de uma 

percepção a respeito de sua saúde, percepção essa que incluísse a reflexão a respeito do 

processo saúde-doença e da dominação cultural, econômica e política da qual era 

vítima. 

O discurso estatal sobre a saúde, procurou, antes de tudo, responder ao problema 

de organização e controle sobre uma população “abertamente hostil”, considerada 

atrasada nos seus hábitos de higiene e saúde. Desenvolveu-se, assim, o argumento de 

que era necessário controlar e domesticar “um mundo irracional de paixões populares” 

(Costa 1987:13). 

Uma das formas encontradas para realizar o controle social foi estabelecer regras 

sanitárias relativas à habitação popular que visaram enquadrar o espaço urbano e 

estabelecer a necessária vigilância sobre atitudes e moralidades de seus habitantes, 

realizando assim, a normatização da arquitetura do espaço urbano. A disciplinarização 

do espaço comportou também um projeto político de acabar com a perigosa 

proximidade entre os bairros pobres e os centros das atividades comerciais (Costa, 

1987). 

O controle do espaço como exercício de poder foi estudado por Foucault (1984) 

que afirma ser a ordenação do espaço um meio de controle sobre indivíduos, colocando 

cada um em seu lugar, evitando as aglomerações e os grupamentos. O tempo também é 

controlado para que seja totalmente aproveitado de “forma útil” (Foucault, 1984). O 

corpo disciplinado se torna assim, uma máquina dócil. O tempo e o espaço ordenados 

facilitam a vigilância e possibilitam que o poder aja rapidamente para agarrar quem 

esteja fora da norma, já que a rapidez se constitui em um dos elementos do poder 

(Canetti, 1983). 
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O exame de qualquer natureza se constituiu e ainda se constitui em outro 

instrumento desse poder no qual o saber está diretamente envolvido e presente na figura 

do examinador (Foucault, 1984). As instituições de saúde se constituem em aparelhos 

de examinar pois os usuários são continuamente, avaliados e interrogados pelos 

profissionais no que diz respeito à sua saúde, à forma como se alimentam, como moram 

e como lidam com a doença. 

Esses dispositivos de normatização higiênica propagados pela educação 

sanitária, encontraram ampla possibilidade de desenvolvimento no aparato do Estado e 

no campo da cultura no decorrer dos anos 20. Em 1923 houve o I Congresso Brasileiro 

de Higiene que inaugurou uma série de reuniões da comunidade científica. Esses 

encontros enfocaram a criação de hábitos sadios e a realização das grandes aspirações 

sanitárias do Estado: a “robustez do indivíduo e a virtude da raça” configurando um 

discurso eugenista (Costa, 1987). 

Para os higienistas tratava-se de considerar a sexualidade um negócio de Estado, 

e portanto, passar por cima do direito de escolha da família e do indivíduo. O objetivo 

do eugenismo era impedir a multiplicação dos inaptos e favorecer a reprodução dos 

mais aptos, “prevenindo a degenerescência”. Assim, o racismo se cobriu da máscara da 

cientificidade (Costa, 1987). 

A questão da sexualidade como alvo de poder do Estado foi amplamente 

discutido por Foucault (1980), que afirmou que o corpo individual ao ser transformado 

em objeto de conhecimento possibilita o governo da população pois para tanto é 

necessário identificar e conhecer cada indivíduo, inclusive em relação ao uso que cada 

um faz do sexo. O sexo une os dois pólos do poder sobre a vida pois relaciona-se ao 

micropoder sobre o indivíduo na medida em que leva os indivíduos a exames médicos e 

psicológicos relacionados com a sexualidade, ao mesmo tempo que se relaciona ao 

controle da população no que diz respeito, por exemplo, à natalidade. 

A visão eugenista veio responder às inquietações das elites dominantes, diante 

da transformação do mundo urbano em espaço de luta política e afirmação cultural das 

classes subalternas. Assim, os eugenistas adotaram um discurso autoritário e intolerante 

diante dos hábitos e modos culturais da população. O discurso eugênico buscou 

legitimar o regime autoritário das classes dominantes e apresentou um projeto de 

higienização capaz de sufocar não apenas as doenças, mas todas as contradições sociais. 

Tal preocupação levou `a inclusão na Constituição de 1934, de restrições à imigração e 

itens relativos à política eugênica. 
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As idéias eugenistas perduraram até meados da década de 40, quando o fim do 

regime autoritário e a derrota mundial do fascismo influenciaram a mudança da 

proposta de educação sanitária que procurou transformar-se em dispositivo técnico e 

apolítico (Costa, 1987). 

Nesse contexto passou a ser difundida uma nova visão de saúde que se baseava 

na teoria da História Natural da Doença. Segundo essa teoria a saúde seria resultado do 

equilíbrio de três elementos: o indivíduo, o meio ambiente e o agente etiológico. A 

doença, então, como resultado do desequilíbrio entre esses elementos, passou a ser 

considerada como resultado de uma sucessão linear de fatos naturais (Costa, 1987). 

Dessa forma, para que a população não adquirisse a doença, a educação sanitária se 

preocuparia em transmitir técnicas de prevenção como apoio às campanhas de 

saneamento e combate sanitário, baseado na criação de normas e hábitos higiênicos. 

Desconsiderava-se assim, que a relação entre indivíduo, meio ambiente e agente 

etiológico é mediada pela cultura e pelas condições de existência, evitando-se 

preocupações e reflexões políticas. 

Entretanto, com o avanço cada vez maior da “ameaça comunista”, a prática 

educativa caminhou para a ação comunitária na década de 50, mas com as pautas ainda 

voltadas para o problema do saneamento urbano (Melo, 1987). Isso porque era 

necessário evitar a revolta das classes subalternas e fazer com que estas se integrassem 

aos valores dominantes da sociedade (Melo, 1987). 

Essa ideologia do desenvolvimento de comunidade, participação comunitária e 

educação de grupos foi introduzida pela Fundação SESP (Serviço Especial de Saúde 

Pública). Essa fundação foi criada no início da década de 40 a partir de um acordo do 

Brasil com os Estados Unidos que visava criar uma estrutura médico-sanitária que 

possibilitasse a exploração da borracha com menor risco para a produção. 

 A educação de indivíduos passou a ser vista como solução para prevenir doenças 

e caminhar para a direção de um estado de saúde “ideal”. A educação sanitária começou 

a considerar os fatores sociais, econômicos e culturais, mas apenas como elementos que 

deveriam ser diagnosticados e contornados pois se constituíam em barreiras que 

deveriam ser rompidas pela a ação educativa (Melo, 1987). 

 Essa nova visão se refletiu no curso de Educação Sanitária da Faculdade de 

Higiene e Saúde Pública criado em 1925 e que acabou sendo fechado em 1961 por não 

considerar o conhecimento das Ciências Sociais no combate às barreiras sociais 

mencionadas e por ser extremamente voltado para o âmbito biológico (Melo, 1987). 
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 Em 1967, o curso foi reaberto com um novo nome, que passou de Educação 

Sanitária para Educação em Saúde Pública. A mudança de denominação se deu pelo 

fato da educação passar a ser vista de uma forma não tão autoritária, já que vinha 

enfatizando mais ainda a participação comunitária e os fatores sociais, principalmente 

porque os profissionais que passaram a ter acesso ao curso eram preferencialmente os 

das áreas de Ciências Sociais. Com essa mudança as práticas educativas também 

passaram a ser chamadas de Educação em Saúde. Entretanto, o conhecimento dos 

fatores sociais era ainda voltado para o diagnóstico dos elementos sociais e culturais da 

população que deveriam ser superados por meio da ação educativa enfraquecendo, 

assim, as resistências em relação ao que era colocado como “ideal” para se ter uma vida 

“saudável” (Melo, 1987). 

 Mesmo diante do fato das questões sociais serem consideradas apenas como uma 

forma de facilitar o trabalho normatizador da educação, a introdução na sociedade dos 

educadores formados a partir desse período foi dificultado devido ao regime autoritário 

da ditadura, em que essas questões eram da ordem da segurança nacional e a 

participação comunitária era considerada subversiva (Melo, 1987). Assim o único 

campo que restou foi o da educação para o planejamento familiar, remetendo-se mais 

uma vez à questão do poder sobre a população, desta vez por meio do controle de 

natalidade. 

 Com o fim do “Milagre Brasileiro”, a partir de 1974, iniciou-se a configuração 

de uma nova conjuntura econômica, política e social. A deterioração das condições de 

vida se acentuava, expressa nos altos índices de mortalidade infantil, a insatisfação 

popular com o regime crescia e as oposições estavam mais organizadas. Teve início 

então a distensão que preparava a transição para a democracia (Melo, 1987). 

 O processo de democratização, segundo Gastaldo (1997), se refletiu nos 

discursos do Ministério da Saúde em relação à Educação em Saúde, presentes em 

documentos publicados em 1981. 

A autora, realizando uma revisão desses documentos no período de 1980 a 1992, 

verificou que em 1980 as diretrizes definiam um caminho para desenvolver educação 

em saúde a partir da produção de mudanças comportamentais graduais. A educação em 

saúde era vista como sendo responsável por mudanças através da transferência de 

conhecimentos e redefinição de valores, apenas sugerindo que as percepções da 

população fossem consideradas. A proposta de promover mudanças comportamentais 

nos remete novamente à questão do poder e do controle sobre a população, pois a 
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direção esperada para a mudança baseava-se no que a política de saúde dizia ser 

saudável. A Educação tornava-se assim normativa, o “comportamento saudável” 

tornava-se a norma e todos os comportamentos diferentes dessa norma eram 

considerados desviantes. A questão da normalidade ficava nas mãos dos especialistas. O 

técnico de saúde sabia melhor que o indivíduo, o que era necessário para a manutenção 

de uma boa saúde (Gastaldo, 1997). 

 Em 1981 um novo documento foi publicado e nele já se percebia um enfoque 

maior na participação comunitária, sendo que a promoção de mudanças 

comportamentais foi abandonada (Gastaldo, 1997). O documento se concentrava na 

participação dos profissionais em um processo de educação que visava buscar a 

participação da comunidades nos assuntos relacionados à saúde. A questão da 

normatização estava presente ainda, no entanto as normas passavam a ser construídas 

gradualmente com a participação da população e não apenas de forma prescritiva 

(Gastaldo, 1997). 

 A participação social, aqui entendida como toda forma de mobilização social que 

reivindica participação na definição de direitos e na gestão da sociedade (Carvalho, 

1998), tornou-se mais intensa e organizada nos anos 70 e 80 do século passado. Até 

então, mobilizações sempre existiram desde o Brasil colonial, com diferentes 

características e diversos contextos como as revoltas dos Quilombos, de Canudos, entre 

outras. No século XX o movimento operário, o movimento camponês e o movimento 

urbano caracterizaram os movimentos sociais, principalmente entre as décadas de 30 e 

60, sofrendo, entretanto, fortes pressões do Estado que buscava submetê-los às suas 

diretrizes. Nas décadas de 50 e 60 os movimentos sindicais foram fortemente 

reprimidos durante a ditadura. Entretanto, no final da década de 80, com a intensificação 

do processo de democratização essas mobilizações adquiriram características mais 

reivindicativas e de resistência ao Estado que ainda buscava submetê-los aos seus 

interesses (Carvalho, 1998). 

Tais movimentos exerceram influência nos conteúdos dos documentos de 

Educação em Saúde do Ministério. Em 1982 o terceiro foi publicado e nele havia a 

proposta de uma ação educativa baseada no diálogo entre iguais - profissionais e 

população - sendo que os documentos subsequentes seguiram o mesmo caminho, não 

havendo mudanças significativas nesse sentido. No plano do discurso explícito, métodos 

e conteúdos não eram impostos e esperava-se que a participação permeasse todo o 
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processo. Os usuários passaram a ser co-responsáveis pelo processo evitando-se assim a 

resistência que ocorreria caso a abordagem fosse de caráter mais impositivo. 

 Entretanto nota-se que as mudanças do discurso não se refletiram e não se 

refletem necessariamente em novas práticas implementadas nos serviços de saúde. Isso 

porque a política social não é uma única corrente de poder, vertical. O processo de 

criação de normas ocorre dentro de uma rede de micropodores, em que muitas formas 

de controle e resistência são articuladas (Foucault, 2001). O discurso difundido pela 

esfera central do Estado, ao chegar nos níveis locais, enfrenta resistência e é 

reconstruído, pois as percepções pessoais de saúde dos profissionais e as tradições em 

educação em saúde confrontam-se com o que é definido pelas políticas estatais 

(Gastaldo, 1997). 

 Dessa forma, como o poder não se concentra apenas no âmbito do Estado, 

mudanças não são possíveis caso os mecanismos de micropoderes que funcionam 

abaixo e paralelamente ao Estado, na vida cotidiana, não sejam transformados 

(Foucault, 2001). 

Entretanto, não é possível desconsiderar o papel do Estado nesse processo. Este 

se configura em uma instituição social reguladora dos interesses conflitantes dos 

diferentes grupos sociais cujo projeto via de regra é o projeto do grupo social 

dominante, como afirma Gramsci (1988). Dessa forma apesar das recomendações a 

respeito da educação em saúde estarem documentadas, elas não serão colocadas em 

prática caso não atendam aos interesses do grupo dominante e nessa correlação de 

forças o Estado acaba por não propiciar efetivamente condições para o cumprimento do 

que foi preconizado, não favorecendo por exemplo, processos de qualificação dos 

trabalhadores de saúde na direção de uma educação em saúde mais emancipatória. 

Sendo assim, verifica-se que a despeito da mudança dos discursos, as relações de 

poder estão claramente presentes nas relações entre profissionais de saúde e usuários 

dos serviços. Os profissionais, legitimados pelo saber e poder científicos, centralizam a 

atenção nos corpos individuais ou no corpo social, na medida em que examinam, 

entrevistam e prescrevem estilos de vida saudáveis (Gastaldo, 1997). 

Essa questão foi analisada por Boltanski (1984) que discutiu o poder a partir da 

ótica de classes sociais. Analisando a medicina dentre as ciências da saúde, o autor 

verificou que a prática médica procura disciplinar os corpos tornando os indivíduos 

dóceis seguidores das ordens prescritas pelo especialista detentor de todo o saber, e 
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observou que essa postura é tanto mais acentuada quanto menos privilegiadas forem as 

classes sociais que procuram atendimento. 

Boltanski observou que as orientações que os médicos dão às classes populares 

variam em função da classe social do paciente. Os médicos não dão muitas explicações 

a não ser para aqueles que eles julgam ser bastante evoluídos para compreender o que 

vai lhes ser explicado. Para o médico, o doente das classes populares não consegue 

compreender a linguagem e nem as razões do que é orientado, o que torna as prescrições 

normativas e impositivas. 

Dessa forma, a educação em saúde é feita de forma puramente autoritária. O 

poder médico, para se exercer plenamente precisa de um doente educado, mas que nem 

por isso deixa de se conformar e, mesmo informado, continua confiante e dependente da 

figura do médico da mesma forma como era antes de receber qualquer informação 

(Boltanski, 1984). Assim, o poder médico, somente pode ser plenamente exercido 

fazendo dos profissionais os detentores de segredos inacessíveis, já que o segredo se 

constitui em um elemento de poder, na medida em que aquele que o guarda detém para 

si o conhecimento (Canetti 1984). 

Essa relação de autoridade que pode estar presente entre os usuários e outros 

profissionais além do médico, fundamenta-se também na confissão que pode ser usada 

para fazer circular conhecimento sobre os corpos (Gastaldo, 1997). As perguntas 

realizadas durante os atendimentos assemelham-se a um interrogatório sendo que quem 

faz as perguntas detém o poder “subjugando o corpo dócil que é incitado o tempo todo a 

falar” (Canetti, 1984). 

Assim, apesar das mudanças pelas quais a concepção de Educação em Saúde 

passou ao longo do tempo, ela manteve um caráter prescritivo e normativo que advoga 

um comportamento saudável de caráter individual, sem que sejam problematizadas as 

raízes do processo saúde-doença, mecanismo que contribuiria para um processo de 

transformação da realidade de saúde-doença dos grupos e classes sociais. 
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3 PROBLEMAS DE ESTUDO, OBJETIVOS E FINALIDADE 

 

 

Verificou-se que a educação em saúde, historicamente, vem se desenvolvendo 

como instrumento de coerção e de normatização do comportamento e que os agentes 

comunitários de saúde poderiam, como trabalhadores ligados ao setor saúde, estar 

reproduzindo essas práticas. Tomando por pressuposto que os agentes comunitários de 

saúde têm potencial para desenvolver uma educação em saúde transformadora da 

situação de saúde e de assistência à saúde dos grupos ou classes sociais, o presente 

trabalho se propôs a discutir as seguintes questões: qual o caráter das atividades 

educativas realizadas pelos agentes de saúde? Quais as concepções de educação e de 

educação em saúde que norteiam essas práticas? Qual é a concepção de saúde que vem 

norteando as práticas de educação em saúde dos agentes? 

 

3.1 Objetivos e finalidade 

Considerando-se a realidade das ações educativas e a inexistência de estudos 

relativos às práticas educativas dos ACSs propriamente ditas, o presente trabalho tem 

como objetivos: 

 

3.1.1 Geral 

Apreender o caráter da prática educativa realizada pelos ACSs do PSF de uma 

coordenadoria de saúde do município de São Paulo. 

 

3.1.2 Específicos 

• Analisar as concepções de educação, saúde e educação em saúde que norteiam as 

práticas educativas dos ACS. 

 

• Analisar o caráter das atividades educativas realizadas pelos ACS da Coordenadoria 

de Saúde da Subprefeitura do Butantã. 
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3.2 Finalidade 

 

Promover uma discussão a respeito da educação em saúde que sensibilize os 

trabalhadores da saúde em direção a uma proposta que supere a perspectiva biomédica, 

normatizadora e não participativa das práticas educativas, em direção a uma educação 

que instrumentalize a população para agir no controle das políticas sociais públicas, 

exercendo o poder sobre sua saúde por meio de movimentos sociais. 
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 4 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

 

Tomar-se-á como base teórica uma concepção de saúde-doença como processo 

social, que possibilita a compreensão das desigualdades na produção da saúde-doença, 

evidenciando as contradições do modo de produção. Coerentemente, aliar-se-á uma 

concepção de educação portadora dos atributos para instrumentalizar os grupos e classes 

sociais na direção dessa compreensão. E por fim, se discutirá o trabalho dos agentes na 

perspectiva da divisão social do trabalho com a intenção de promover o entendimento 

da dimensão econômico-política associada ao trabalho dos agentes. 

 

 

4.1 Saúde-doença como processo social 

 
A compreensão de saúde-doença que se encontra na base da abordagem 

hegemônica em saúde é multifatorial e esconde a processualidade e historicidade do 

processo saúde-doença (Breilh, 1995; Laurell, 1983).  

Esse modelo explicativo reduz a realidade complexa a uma série de fatores 

incorporando o âmbito social e reduzindo-o a um fator de risco com o mesmo peso de 

qualquer elemento de caráter biológico. 

 

A limitação mais imediata do modelo multicausal, sem dúvida reside em 
sua redução da realidade complexa a uma série de fatores que não se 
distinguem em qualidade e cujo peso no aparecimento da doença é dado 
por sua distância dela. Assim conceituada a causalidade, o social e o 
biológico não se colocam como instâncias distintas, pois ambos são 
reduzidos a “fatores de risco”, que atuam de maneira igual (Laurell, 1983: 
155). 

 

A polêmica a respeito do caráter biológico ou social da doença atinge seu auge 

nos anos 60 nos países latino-americanos em um contexto de crise política, social e 

econômica e de lutas sociais. Esses movimentos buscavam compreensões diferentes dos 

problemas, já que o paradigma médico-biológico se mostrava insuficiente para explicar 

os principais problemas de saúde e oferecer uma solução satisfatória para a melhoria das 

condições de saúde da coletividade (Laurell, 1983). 
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Uma das principais causas dessa insuficiência do modelo médico-biológico é 

que esse se reduz a compreender e tratar a doença no indivíduo. Mesmo quando se trata 

de olhar para a população, esta é vista como uma somatória de indivíduos. Tal modelo 

se coaduna com os interesses das classes dominantes na sociedade capitalista, já que o 

fato do conceito de saúde e doença estar centrado no âmbito biológico e social mascara 

o seu caráter social. 

 

Na sociedade capitalista, por exemplo, o conceito de doença explicitado 
está centrado na biologia individual, fato que lhe retira o caráter social. O 
conceito de doença oculta, quer dizer, que está subjacente na definição 
social do que é doença, refere-se ä incapacidade de trabalhar, o que a 
coloca em relação com a economia e eventualmente com a criação de 
mais valia e possibilidade de acumulação capitalista. O fato de que o 
conceito de doença tenha um componente claramente ideológico não quer 
dizer que seja falso, senão que é parcial, isto é, que não deixa ver além de 
uma parte da problemática. O caráter parcial, deste modo, não permite 
avançar o conhecimento, senão em algumas áreas, deixando outras 
ocultas (Laurell, 1983: 149). 

 

Como alternativa para essa abordagem, propõe-se o modelo da Determinação 

Social da Doença que embasa o referencial teórico da Saúde Coletiva e fundamenta-se 

na compreensão de que 

 

(...) o caráter social do processo saúde–doença manifesta-se 
empiricamente mais claro a nível da coletividade que do indivíduo (...). 
Isso demonstra que nosso objeto de estudo não se situa a nível do 
indivíduo e sim do grupo. Sem dúvida, não poderia ser qualquer grupo, 
mas um construído em função de suas características sociais colocando 
somente em segundo lugar as características biológicas. Assim é porque o 
grupo não adquire relevância por ser constituído por muitos indivíduos 
em vez de apenas um, senão enquanto nos permite apreender a dimensão 
social propriamente dita deste conjunto de indivíduos, que, assim, deixam 
de ser entes biológicos justapostos (Laurell, 1983:151). 

 

Por processo saúde-doença da coletividade, entendemos o modo 
específico pelo qual ocorre no grupo o processo biológico de desgaste e 
reprodução, destacando como momentos particulares a presença de um 
funcionamento biológico diferente como conseqüência para o 
desenvolvimento regular das atividades cotidianas, isto é, o surgimento 
da doença. Definido dessa maneira, o processo saúde-doença manifesta-
se empiricamente de maneiras diversas. Por um lado, expressas-se em 
indicadores, tais como a expectativa de vida, as condições nutricionais e a 
constituição somática e, por outro, nos modos específicos de adoecer e 
morrer, isto é, no perfil patológico do grupo, dado pela morbidade ou pela 
mortalidade (Laurell, 1983: 152). 

 



 30 

 

Queiroz; Salum (1998), baseadas principalmente em Laurell (1983) e Breilh 

(1991, 1995) traduzem essa vertente assumindo que essas atividades cotidianas são 

conformadas pelas formas de produzir e consumir em uma sociedade. Ao produzir, a 

sociedade estabelece formas específicas de trabalhar, que por sua vez, determinam 

formas de viver, resultantes do momento de consumo. Tais condições de trabalho e vida 

caracterizam os perfis de reprodução social e deles derivam potenciais de fortalecimento 

e de desgaste. Assim na leitura das autoras 

 

[O momento da produção e do consumo] não são estanques (...), 
eles se interpenetram, mantendo-se sempre a intencionalidade 
do processo de reprodução social, que, em princípio, é a de 
atendimento das necessidades sociais. No momento da 
produção, produz-se não só aquilo que é necessário à 
sobrevivência, mas também produtos necessários ao 
desenvolvimento das potencialidades do coletivo, como 
produtos culturais, artísticos entre outros. O momento do 
consumo, como denota a própria expressão, é o momento em 
que o coletivo consome – usufruindo o que produziu, dessa 
forma, vivendo a vida. Contudo, o momento da produção 
predomina e antecede, no sentido hierárquico, o momento do 
consumo (Queiroz, Salum, 1996: 8). 

 
[Verifica-se assim] a relação de determinação e subordinação 
entre produção e consumo, e entre trabalho e vida, que, por sua 
vez, acolhem os diferentes potenciais de fortalecimento e de 
desgaste do coletivo (...) (Queiroz, Salum , 1996: 5). 

 

Esses potenciais de desgaste e de fortalecimento provenientes do momento da 

produção (formas de trabalhar) e do momento do consumo (formas de viver) 

configuram-se como perfis de reprodução social de determinado grupo e se concretizam 

nos corpos através de diferentes “gradientes de saúde/doença”, caracterizando perfis de 

saúde-doença. Os perfis de reprodução social e de saúde-doença constituem os perfis 

epidemiológicos de dada população Sendo a sociedade composta por diferentes grupos 

sociais, estes têm diferentes formas de trabalhar e viver e por isso adoecem de maneiras 

diversas (Queiroz; Salum, 1996). 

Dessa forma, é necessário ressaltar que mesmo que o estudo concreto se realize 

nos indivíduos que compõem os grupos sociais, a 

 

interpretação dos dados não se dá em função de cada caso, mas 
no conjunto deles. (...) a investigação do padrão de desgaste e 
do perfil patológico tem que ser feita relativamente aos 
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organismos dos membros do grupo pesquisado não com a 
singularidade de cada caso individual, como é feito pela 
medicina clínica, mas estabelecendo-se o comum, isto é, que 
caracteriza o grupo. A relação entre o processo de saúde-doença 
coletiva e o do indivíduo fica, então estabelecida, porque o 
processo saúde-doença coletiva determina as características 
básicas sobre as quais assenta-se a variação biológica 
individual. Visto isto a partir do paciente significa que sua 
história social assume importância, porque condiciona sua 
biologia e determina certa probabilidade de que adoeça de um 
modo particular, porém, como sabemos, a probabilidade não se 
efetiva no indivíduo, senão como presença ou ausência do 
fenômeno (Laurell. 1983: 153). 

 

 

É importante que os diferentes grupos sociais estejam conscientes dos potenciais 

de desgaste a que estão expostos nas suas formas de trabalhar e viver e mobilizem-se 

para a modificação dessa realidade, sendo que a educação em saúde, a depender da 

forma como for conduzida, pode se tornar um importante instrumento nesse processo. 

 

 

4.2 O processo educativo segundo Paulo Freire 

 
Uma concepção de educação que instrumentalize os grupos e classes sociais a 

compreender as raízes da desigualdade na produção da saúde-doença pode ser 

encontrada nas formulações de Paulo Freire. 

Paulo Freire participou ativamente de movimentos populares iniciados na década 

de 60, através do trabalho de alfabetização de adultos. Apesar dessa experiência ter 

ocorrido no campo da Educação Popular, ela deixou como herança o seu método que 

incorpora a discussão sobre a relação entre a massa de dominados e a minoria 

dominadora, e a relação de dominação pela força e pela consciência e que se propõe, no 

interior dessa relação, buscar a superação da dominação (Merhy, 1987). 

Segundo Paulo Freire (2002), toda a prática educativa pressupõe a existência de 

sujeitos (um que ensinando aprende e outro que aprendendo ensina), a existência de 

objetos (conteúdos a serem ensinados e aprendidos), envolve o uso de métodos, de 

técnicas, de materiais e implica, em função de seu caráter diretivo, objetivos e ideais. O 

processo educativo, portanto, nunca é neutro e sim político. 

Dessa forma, o método de Paulo Freire fundamenta-se nos seguintes princípios 

(Freire, 2002): 
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1- A Educação nunca é neutra: a educação tanto pode ser voltada para manter 

a situação existente através da imposição sobre a população dos valores e da 

cultura dominante como pode ser um elemento de libertação, ajudando a 

transformar as pessoas em seres críticos, livres, analíticos, ativos e 

responsáveis. 

2- A pertinência - questões de importância atual para a população: as 

pessoas participam sempre que as situações lhes provoquem sentimentos 

intensos pois há um vínculo estreito entre o sentimento e a motivação para 

agir. Todo o projeto de educação deve se iniciar com a identificação dos 

elementos sobre os quais os sujeitos falam com animação, esperança, raiva, 

ansiedade. 

3- A ação de problematizar: todas as pessoas envolvidas no processo 

educativo devem ser consideradas como indivíduos críticos, criativos e 

capazes de atuar. O educador tem o papel de auxiliar os educandos a 

identificar o problema, encontrar as causas fundamentais desse problema e 

encontrar maneiras para iniciar a mudança da situação. Considera-se toda a 

educação e desenvolvimento como uma busca comum para encontrar 

soluções para os problemas através da ação de problematizar. Essa idéia 

contrasta com a concepção de educação baseada na transmissão de 

informação unidirecional do “mestre” para o aluno. 

4- O diálogo: para que seja possível se descobrir solução válidas para os 

problemas todos têm que ser alunos e professores. A educação deve ser um 

processo de aprendizado mútuo, já que os educadores têm muito o que 

aprender com a população. O educador deve criar uma situação na qual 

possa haver um diálogo verdadeiro no qual cada um compartilhe suas 

experiências, escute com atenção os outros e aprenda com os demais. 

5- A reflexão e a ação: a maior parte do aprendizado verdadeiro e da mudança 

radical ocorre quando uma comunidade experimenta insatisfação em algum 

aspecto de sua vida . O educador pode propor a discussão sobre uma situação 

na qual os membros da comunidade podem deter-se e refletir de maneira 

crítica sobre o que fazer, identificar e buscar habilidades ou informações 

novas que são necessárias e então planejar as ações a seguir. 

6- A transformação radical da vida nas comunidades locais e na sociedade 

inteira: esse tipo de educação pretende envolver ativamente a comunidade 
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inteira na transformação da qualidade de vida de cada pessoa, do meio 

ambiente, da comunidade e da sociedade inteira. Trata-se de um processo 

dinâmico no qual a educação e o desenvolvimento estão totalmente 

entrelaçados. Reconhece-se que cada sujeito pode contribuir na criação da 

nova sociedade buscando-se auxiliar tanto a pessoa como a comunidade a 

tornar-se cada vez mais habilitada e comprometida com a transformação 

nacional. 

Para que esses princípios sejam colocados em prática, Paulo Freire considera 

certos saberes como necessários à prática educativa (Freire, 1996). O primeiro diz 

respeito à convicção de que “não há docência sem discência”. Ensinar não é transferir 

conhecimento mas possibilitar que ele seja construído pelos sujeitos que participam do 

processo. Isso exige respeito aos saberes dos educandos e pode ser realizado através da 

discussão de assuntos a partir das experiências deles. 

A segunda consideração feita por Freire implica em compreender que “ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar a possibilidade para a sua própria produção”. 

Para tanto, o educador deve ter a consciência de que é um ser inacabado, predisposto à 

mudança e à aceitação do diferente possibilitando assim a construção do conhecimento 

junto aos educandos. É a consciência dessa inconclusão que fundamenta o processo 

educativo de educadores e educandos, pois os sujeitos se tornam educáveis na medida 

que se reconhecem como inacabados, o que os leva a um constante movimento de 

procura e construção de conhecimento. 

Para que o processo não seja apenas transmissão de conhecimento é preciso 

também que haja respeito à autonomia do educando, à suas curiosidade e identidade. O 

respeito à identidade do aluno, por sua vez, implica no reconhecimento de suas 

condições sociais, culturais, econômicas e de suas experiências. O respeito à leitura de 

mundo do educando é essencial pois revela o trabalho individual de cada sujeito no 

processo de assimilação da inteligência do mundo. No entanto, deve sempre existir um 

equilíbrio pois se de um lado o educador não pode impor arrogantemente o seu saber, 

por outro ele não pode se adaptar ou se converter ao saber ingênuo dos grupos 

populares. O que deve ocorrer é o diálogo problematizado em que se vai desafiando o 

grupo popular a refletir sobre a necessidade de se superar certos saberes quando estes 

não explicam satisfatoriamente os fatos. Dessa forma parte-se do saber do grupo para 

então superá-lo. Verifica-se assim a importância que existe no ato de escutar pois o 
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educador que escuta paciente e criticamente o educando, fala com ele, e mesmo que 

precise falar para ele, não o faz de forma impositiva (Freire, 1996). 

Sendo assim, é necessário que quem ensina esteja disponível para o diálogo 

estabelecendo uma posição democrática entre educandos e educadores. Os sujeitos do 

diálogo devem conservar e manter a sua identidade possibilitando que cresçam um com 

o outro. “O diálogo possibilita o ato de ensinar que se completa no ato de aprender” e 

ambos somente se tornam verdadeiramente possíveis quando o pensamento crítico, 

inquieto do educador não freia a capacidade do educando de também pensar 

criticamente (Freire, 1996). 

Ensinar exige ainda a apreensão da realidade pelos educadores e educandos não 

apenas para possibilitar a adaptação a essa realidade mas para nela intervir 

transformando-a e recriando-a. Não se pode estar no mundo apenas constatando. A 

constatação é apenas caminho para a decisão, escolha e intervenção nessa realidade 

(Freire, 1996). 

É necessário, portanto, que haja convicção por parte dos educadores de que a 

mudança é possível e para que ela ocorra é preciso desafiar os grupos populares 

auxiliando-os a perceber criticamente a violência e a profunda injustiça que 

caracterizam sua situação concreta (Freire, 1996). 

Dessa maneira, a educação é uma forma de intervenção no mundo que implica 

tanto no esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento. 

Ensinar exige reconhecer que a educação pode ser utilizada como meio de advertir 

sobre as armadilhas provocadas pelas ideologias. 

 

 

4.2.1 Educação em saúde emancipatória – contexto da saúde coletiva  

 

 

A educação em saúde, do ponto de vista da Saúde Coletiva, seria aquela que 

possibilitasse que os grupos e classes socais se apoderassem dos elementos necessários 

para lutar pela transformação de suas formas de trabalhar e de viver (Queiroz e Salum, 

1996). 

A melhoria da saúde é resposta à melhoria dessas condições e a educação em 

saúde pode exercer um papel importante nesse processo contribuindo para a construção 

do conhecimento a partir dos contextos de vida da população, seu cotidiano e 
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experiências, possibilitando a escolha de opções para sua vida. A educação em saúde 

assume assim uma outra característica propiciando a libertação, como preconizou Paulo 

Freire. 

A Educação em Saúde também pode assumir esse caráter se for conduzida 

propiciando a libertação e contribuir para que as diferentes classes sociais se organizem 

como sujeitos de sua própria história de saúde, reconhecendo as raízes dos problemas de 

saúde que as acometem e os interesses que estão por trás das políticas de saúde (Mehry, 

1987). 

Os problemas de saúde são riquíssimos para mobilizar, num processo de 

reflexão, a consciência que as pessoas têm do meio onde vivem. É necessário que os 

profissionais de saúde reflitam em como trabalhar esses problemas tentando extrair 

destes todas as relações que eles têm com o mundo das pessoas, considerando o que elas 

vivenciaram e elaboraram ao lidar com essas situações. Deve-se trabalhar sem impor e 

sem substituir uma concepção dos problemas de saúde por outra, isto é, sem que os 

indivíduos considerados “detentores do conhecimento” imponham seu saber aos outros 

(Mehry, 1987). 

A utilização de tal concepção de educação em saúde para iluminar o trabalho 

educativo realizado pelos ACS, depende fundamentalmente da forma como foi 

conduzido o processo de capacitação desses trabalhadores, de sua compreensão sobre o 

objeto, a finalidade e os instrumentos do processo de trabalho em saúde. Seria 

imprescindível que os agentes, durante a capacitação, aprendessem a considerar os 

conhecimentos da comunidade da qual vieram, sem impor de forma autoritária o que 

aprendessem, possibilitando a “democratização do conhecimento do processo 

saúde/doença” pela população, que, conforme visto, o Ministério da Saúde (Brasil, 

1997), considera um dos objetivos do PSF. 
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4.3 Práxis como categoria de análise 

 

 

 Diante do quadro teórico que discute a educação na dimensão superestrutural2, a 

práxis se apresenta como uma categoria de análise potente para explicar a 

conexão/discussão entre o conhecimento acumulado (experiência/capacitação para o 

trabalho/intencionalidade dos agentes comunitários de saúde como agentes do processo 

de trabalho em saúde) e a concretização desse projeto. 

 Segundo Vázquez (1977), a práxis se refere à ação do homem que transforma a 

natureza fundamentada na teoria que existe para guiar a ação. 

 

Em resumo, a práxis se nos apresenta como uma atividade material, 
transformadora e ajustada a objetivos. Fora dela, fica a atividade teórica 
que não se materializa, na medida em que é atividade espiritual pura. Mas 
por outro lado, não há práxis como atividade puramente material, isto é, 
sem a produção de finalidades e conhecimentos que caracterizam a 
atividade teórica (Vázquez, 1977: 208). 

 

 O autor afirma que para definir práxis é necessário antes explicitar as relações 

entre teoria e prática. 

 A atividade de forma geral se configura em um conjunto de atos em que um 

agente - físico, biológico ou humano - modifica uma matéria-prima. O que caracteriza a 

atividade propriamente humana é o fato das ações serem dirigidas para um objeto com a 

finalidade de transformá-lo sendo que o resultado final tenta se aproximar do que foi 

idealizado (Vázquez, 1977). Essa atividade necessita da intervenção da consciência, não 

de uma 

 

(...) consciência pura, mas sim da consciência de um homem social que 
não pode prescindir da produção de objetivos em nenhuma forma de 
atividade, incluindo, por certo, a prática, material (Vázquez, 1977: 189). 

 

 

Essa consciência, ao partir do resultado idealizado, vai adaptando o processo na 

medida em que se chega ao resultado final (real) buscando adequar intencionalmente o 

resultado real ao ideal. Entretanto, isso não significa que o resultado final seja apenas 

                                                           
2 Segundo Gramsci a superestrutura da sociedade diz respeito ao aparato político-jurídico e ideológico. A 
ideologia se configura no “reflexo do conjunto das relações sociais de produção” que por sua vez 
conforma a estrutura dessa mesma sociedade (Gramsci, 1984:52). 
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uma cópia do ideal, já que a finalidade original vai sofrendo modificações no processo 

de realização. 

 

Assim, portanto, ao antecipar idealmente o resultado efetivo, 
pode ajustar seus atos como elementos de uma totalidade regida 
pelo objetivo. Essa prefiguração ideal do resultado real diferencia 
radicalmente a atividade do homem de qualquer outra atividade 
animal que, aparentemente, pudesse aparecer com ela (Vázquez, 
1977: 190). 

 

 

Dessa forma a práxis, atividade prática material, guiada pela consciência (teoria) 

para transformar a natureza a partir de um projeto intencionalizado, diferencia-se da 

atividade geral. Sendo assim, “(...) toda práxis é atividade, mas nem toda atividade é 

práxis” (Vázquez, 1977: 185). 

 Nesse referencial o conhecimento (teoria) deixa de ser mera contemplação, ele 

existe para possibilitar o conhecimento da realidade presente (atividade cognoscitiva) 

ou o de uma realidade futura que se quer alcançar (atividade teleológica) e é exatamente 

esse conhecimento que mobiliza para a ação (Vázquez, 1977). 

 

Por meio da práxis, a filosofia se realiza, se torna prática, e se nega, 
portanto como filosofia pura, ao mesmo tempo em que a realidade se 
torna teórica no sentido de que se deixa impregnar pela teoria (Vázquez, 
1977: 126-7). 

 

 

 Dessa forma, a teoria pode se apresentar como atividade teórica na medida em 

que transforma percepções, concepções ou conceitos, ou seja quando há produção tanto 

de objetivos como de conhecimentos. Entretanto a atividade teórica por si só não 

transforma a realidade, pois “sua atividade não se objetiva ou materializa” (Vázquez, 

1977: 193) característica imperativa da práxis e por isso não se pode falar em práxis 

teórica. 

 A atividade teórica se distingue da prática no objeto, finalidades, meios e 

instrumentos. Se o objeto da atividade prática é a natureza, a sociedade ou os homens, 

a finalidade é a transformação do mundo natural ou social, e o resultado é uma nova 

realidade material; na atividade teórica o objeto são as percepções, conceitos, teorias, 

representações e a finalidade é obter como produtos teorias que expliquem a realidade 
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presente ou traçar finalidades que antecipem idealmente a transformação da realidade, 

sem que essa realmente se efetive (Vázquez, 1977). 

 

Se chamamos de práxis a atividade material, adequada a finalidades, que 
transforma o mundo – natural e humano- não cabe incluir a atividade 
teórica entre as formas de práxis, porquanto lhe falta a transformação 
objetiva de uma matéria através do sujeito, cujos resultados subsistem 
independente de sua atividade (Vázquez, 1977: 204). 

 

 

Por outro lado, a forma como a consciência está presente na atividade prática do 

sujeito, configura diferentes níveis de práxis. Sendo assim é possível distinguir a práxis 

criadora da práxis reiterativa (Vázquez, 1977). 

 

A práxis se apresenta ou como práxis reiterativa, isto é, em conformidade 
com uma lei previamente traçada, e cuja execução se reproduz em 
múltiplos produtos que mostram características análogas, ou como práxis 
inovadora, criadora, cuja criação não se adapta plenamente a uma lei 
previamente traçada e culmina num produto novo e único (Vázquez, 
1977: 246). 

 

 

 A práxis reiterativa propicia a multiplicação quantitativa de uma mudança 

qualitativa provocada pela práxis criadora. Como o homem não vive em eterno estado 

criador, já que ele só se vê obrigado a criar diante de alguma necessidade, ele repete 

enquanto não cria. Entretanto essa repetição precisa ser transitória, pois é criando que o 

homem transforma o mundo e se transforma a si mesmo (Vázquez, 1977). 

 

A práxis é (...) essencialmente criadora. Entre uma ou outra criação, 
como uma trégua em seu debate ativo com o mundo o homem reitera uma 
práxis já estabelecida (Vázquez, 1977: 248). 

 

 

A práxis reiterativa, pelo fato do projeto ou a finalidade já ser dada antes do 

início do processo, não possui os três traços da práxis criativa: unidade, 

imprevisibilidade e unicidade. A unidade é conferida pela inseparabilidade da produção 

do objeto ideal e do objeto real. Como o objeto real não necessariamente é o mesmo que 

o idealizado, pois o processo ao se confrontar com a realidade pode obrigar que o 

projeto inicial também vá sendo modificado, outra característica da prática criativa é a 
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indeterminação e a imprevisibilidade do processo e do resultado. Dessa forma o produto 

final sempre será único. E nesse processo da práxis criadora, não só a matéria tem de se 

adequar ao projeto, mas o próprio projeto vai se moldando para se ajustar às mudanças 

da matéria e do próprio processo (Vázquez, 1977). 

 

A que se deve ao fato de essa prefiguração ideal não poder manter-se 
ao longo de todo o processo prático? Deve-se principalmente ao fato 
de a matéria não se deixar transformar passivamente; existe algo assim 
como uma sua resistência a deixar que sua forma dê lugar à outra; 
uma resistência a ser vencida (...) (Vázquez, 1977: 249). 

 

 

Devido à unidade entre a consciência que projeta e a mão que realiza o que foi 

projetado, na práxis criadora se apaga de certo modo a diferença entre trabalho manual e 

intelectual (Vázquez, 1977). 

Entretanto, historicamente, esse caráter criador do trabalho representado pelo 

trabalho artesanal foi sendo substituído pelo trabalho mecanizado devido às exigências 

de aumento da produção da sociedade capitalista. Como conseqüência do próprio 

desenvolvimento técnico, sobreveio a crescente divisão e especialização do trabalho 

(Vázquez, 1977). 

 

[Assim], os traços característicos da práxis criadora desaparecem do 
trabalho (...) [do homem]. A atividade parcelada, unilateral e monótona 
do operário foi fixada previamente, sem que ele tivesse nenhuma 
participação nisso. Ou seja, não só se fixa por antecipação, e de forma 
acabada, a finalidade de sua atividade, o objeto ideal que há de realizar, 
como igualmente todos e cada um dos passos que ele dará também são 
determinados de antemão, sem possibilidade de desvios (Vázquez, 1977: 
266). 
 
As conseqüências negativas da divisão do trabalho nas condições 
peculiares da produção capitalista e fundamentalmente, as que levam ä 
divisão do próprio homem, isto é, que levam a perpetuar em cada um a 
divisão entre o físico e o espiritual, (...) [transformam] o homem num 
apêndice da máquina (...) (Vázquez, 1977: 267). 
 
Essa práxis reiterativa absoluta, imposta pelo progresso tecnológico nas 
condições sociais onde rege o princípio da obtenção do máximo 
rendimento da força de trabalho na produção em cadeia, baseia-se numa 
mutilação do ser unitário no homem (...) (Vázquez, 1977: 269). 
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4.4 Divisão social do trabalho e alienação: o trabalho dos agentes 

 

A divisão social do trabalho é conseqüência da forma como se organiza o modo 

de produção capitalista no qual as mediações de primeira ordem, em que as relações se 

davam em intercâmbio comunitário com a natureza, são subordinadas às mediações de 

segunda ordem (Antunes, 2000). 

 

A constituição do sistema de capital é idêntica à emergência de 
suas mediações de segunda ordem. De fato, o capital, como tal, 
nada mais é do que uma dinâmica, um modo e meio totalizante 
e dominante de mediação reprodutiva, articulado com um 
elenco historicamente específico de estruturas envolvidas 
institucionalmente, tanto quanto de práticas salvaguardadas. É 
um sistema de mediações claramente identificável, o qual em 
suas formas convenientemente desenvolvidas subordina 
estritamente todas as funções reprodutivas sociais - das relações 
de gênero familiares à produção material, incluindo até mesmo 
a criação das obras de arte – ao imperativo absoluto da 
expansão do capital, ou seja, da sua própria expansão e 
reprodução como um sistema de metabolismo social de 
mediação. (Antunes, 2000: 21 citando Meszáros, 1995: 117). 
 
(...) Assim, cada uma das formas de mediação de primeira 

ordem é alterada e subordinada aos imperativos de reprodução 
do capital. As funções produtivas e de controle do processo de 
trabalho social são radicalmente separadas entre eles que 
produzem e aqueles que controlam (Antunes, 2000: 22). 

 

Dessa forma, a separação e a alienação entre o trabalhador e os meios de 

produção são condições necessárias para a efetivação das mediações de segunda ordem 

(Meszáros citado por Antunes, 2000) sendo que são condicionadas e fundamentadas 

pela divisão do trabalho (Vàzquez, 1977), 

 
em que o trabalhador se sente separado de seus produtos e das 
condições de seu trabalho porque outro se apropria deles e 
determina essas condições (Vàzquez, 1977: 439). 

 

Ao estar separado de seus produtos, o trabalhador não tem o controle sobre o 

processo de trabalho conceituado por Marx como 

 

[Aquele que é composto por]: 1) a atividade adequada a um fim, isto é, o 
próprio trabalho; 2)a matéria a que se aplica o trabalho, o objeto do 
trabalho; 3) os meios de trabalho, o instrumental de trabalho (...) (Marx, 
1968: 202). 
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[Neste processo] (...) o ser humano com sua própria ação impulsiona, 
regula e controla seu intercâmbio material com a natureza (...).Atuando 
assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo 
modifica sua própria natureza (...) O que distingue  o pior arquiteto da 
melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de 
transformá-la em realidade. No fim do processo de trabalho aparece um 
resultado que já existia antes na imaginação do trabalhador. Ele não 
transforma apenas o material sobre o qual opera; ele imprime ao material 
o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei 
determinante do seu modo de operar e ao qual tem de subordinar sua 
vontade (Marx, 1968: 202). 

 

Transportando-se os elementos do processo de trabalho para a produção dos 

serviços de saúde, tem-se: 

 

a) como objeto, os perfis epidemiológicos – perfis de reprodução social e 
perfis saúde-doença - do coletivo na sua totalidade, nos grupos sociais 
homogêneos e na sua singularidade; 
b) como finalidade, a transformação desses perfis, visando o 
aperfeiçoamento dos processos saúde –doença do coletivo; 
c) como meios e instrumentos, os recursos materiais e tecnológicos e a 
força de trabalho em saúde, que pauta sua ação no modelo assistencial 
proposto pelo SUS, que fundamentalmente, sobredetermina também a 
organização e a divisão do trabalho; 
d) como trabalho em si, os atos realizados pelo conjunto dos 
trabalhadores de saúde orientados por um projeto que articula clínica e 
epidemiologia, sob a perspectiva do pensamento social em saúde, e que 
na sua articulação, produzem a transformação do objeto (Queiroz, Salum, 
1996: 7). 

 

O processo de produção de saúde comporta distintos processos de trabalho e da 

mesma forma reitera a clássica divisão social do trabalho. Assim, dentre os 

trabalhadores em saúde também fica evidente a separação entre dirigentes e 

executantes. 

 

Os primeiros são os que recebem a educação científica e tecnológica, são 
considerados portadores de saberes que os tornam competentes e por isso 
com poder de mando. Os executantes são aqueles que não possuem 
conhecimentos tecnológicos e científicos, mas sabem apenas executar 
tarefas sem conhecer as razões e as finalidades de sua ação. São por isso 
considerados incompetentes e destinados a obedecer. Essa forma de 
organização da divisão social do trabalho propagou-se para a sociedade 
inteira. No comércio, na agricultura, nas escolas, nos hospitais, nas 
universidades, nos serviços públicos, nas artes, todos estão separados 
entre os ‘competentes’ que sabem e os ‘incompetentes’ que executam. 
Em outras palavras, a posse de certos conhecimentos específicos tornou-
se um poder para mandar e decidir. Essa divisão social converteu-se em 
uma ideologia: a ideologia da competência técnico-científica, isto é na 
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idéia de que quem possui conhecimento está naturalmente dotado de 
poder de mando e direção (Chauí, 1999: 434). 

 

No PSF, a organização do trabalho novamente reforça a divisão técnica do 

trabalho que na verdade é reflexo da divisão social do trabalho sendo que os Agentes 

Comunitários de Saúde, dentre os demais trabalhadores de saúde, são os que ficam 

responsáveis pelas atividades mais simplificadas e manuais (Salum, 2001). 

 

Ao líder da equipe, que é médico de formação, maior poder e 
maior salário, ao enfermeiro, salários intermediários e o 
trabalho intelectual de comando dos Agentes comunitários de 
saúde- precariamente remunerados - a quem se destina a tarefa 
de realizar, através de atividades simplificadas e manuais, a 
ponte com as famílias. Trata-se do atendente de enfermagem 
pós-moderno que insidiosamente retornou na reedição da 
dicotomia trabalho intelectual/trabalho manual em saúde e na 
enfermagem, de que tanto falaram nossas teses da década de 80 
(Salum, 2001). 

 

 

Recente revisão bibliográfica sobre o processo de trabalho no Programa de 

Saúde da Família mostra que perpassam o programa tanto um ideário como práticas 

inovadoras de concretização do SUS que podem ser frustradas ou superadas a depender 

de como os conflitos e contradições do programa forem encaminhados pelo Estado 

(Ribeiro, Pires, Blank, 2004). Alguns dos trabalhos analisados apontam a existência de 

conflitos atinentes ao trabalho dos agentes: contratação de pessoas sem qualificação 

com contratos precários e limitações na resolução de problemas da população; 

condições de trabalho alienantes, que produzem desgaste como estresse, insegurança e 

medo, entre outros. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório. 
 
 
5.1 Local de estudo 

 

O estudo foi conduzido na região sob a responsabilidade da Coordenadoria de 

Saúde da Subprefeitura do Butantã3 que abrange o extremo oeste do município de São 

Paulo e congrega uma população de 359.656 habitantes, dispostos numa área geográfica 

de 56,1 km2, divididos pelos cinco distritos administrativos (DAs): o DA Butantã – com 

50.288 habitantes, o DA Vila Sônia com 76.792 habitantes, o DA Rio Pequeno – com 

111.756 habitantes, o DA Raposo Tavares – com 83.461 habitantes e o DA Morumbi – 

com 37.359 habitantes (IBGE 2000). 

A Coordenadoria do Butantã mantém um convênio instituído com a 

Universidade de São Paulo – representada pelas Faculdades de Medicina e de Saúde 

Pública e pela Escola de Enfermagem (EEUSP). Esse território congrega os campos de 

prática de ensino do Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva (ENS) da 

EEUSP (Campos, 2004). 

Está localizado no extremo oeste do município de São Paulo, a uma distância 

média de 11,4 Km do centro da cidade. Quanto aos serviços de atenção à saúde, além 

das 14 unidades básicas de saúde, ele conta com um centro de convivência, um centro 

de referência em DST/AIDS, um centro de atenção psicossocial (CAPS), um 

ambulatório de especialidades, um pronto-socorro e quatro hospitais (um deles é o 

Hospital Universitário – HU) (Campos, 2004). 

As 14 unidades básicas de saúde distribuem-se nos distritos administrativos da 

seguinte forma: 3 no DA Butantã – Centro de Saúde (CS) do Caxingui, CSII Butantã e o 

Centro de Saúde Escola do Butantã, cujo nome oficial é Centro de Saúde Escola Samuel 

B. Pessoa, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP; 

2 no DA Vila Sônia – CS Vila Sônia e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim 

                                                           
3 Essa denominação durou até o início de 2005, quando houve mudança de governo e conseqüente 
reestruturação das coordenadorias de saúde que passaram de 31 para 5. A Coordenadoria de Saúde da 
Subprefeitura do Butantã passou a ser englobada pela Coordenadoria de Saúde da Região Centro-Oeste. 
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Jaqueline; 1 no DA Morumbi – CSII Morumbi; 4 no DA Rio Pequeno – CSII Rio 

Pequeno, UBS Dr José Marcílio Malta Cardoso, UBS Jardim D’Abril, UBS Engº 

Guilherme Pinto Coelho (UBS Vila Dalva); 4 no DA Raposo Tavares – UBS Boa Vista, 

UBS Paulo VI, UBS São Jorge, UBS Vila Borges. 

As unidades de saúde focalizadas nesta investigação foram o CSE Butantã no 

qual trabalham 12 ACSs, a UBS Jardim Boa Vista com 36 ACSs, a UBS Vila Dalva que 

possui 30 ACSs e a UBS Jd. São Jorge com 36 ACSs. Esses serviços são os únicos que 

até o momento contam com agentes comunitários de saúde, que conformam a população 

deste estudo. 

  

5.1.1 UBS Jardim Boa Vista 

A Unidade Básica Jardim Boa Vista tem sob sua responsabilidade 22.000 

habitantes (IBGE, 2000). Pertence ao Distrito Administrativo Raposo Tavares. Os 

limites da área de abrangência incluem a Rodovia Raposo Tavares e o município de 

Cotia e Osasco (Rego, 2004). 

A UBS foi construída após muitos anos de reivindicação da população e está há 

8 anos em funcionamento (Rego, 2004). 

O serviço fez parte do PAS até junho de 2001, quando o programa foi extinto e o 

então denominado Distrito de Saúde Escola do Butantã assumiu a gerência de todas as 

unidades de sua área de abrangência. Uma das primeiras providências foi implementar 

os planos de implantação do Programa de Saúde da Família que teve início com o Jd. 

Boa Vista, que preenchia a maior parte dos requisitos necessários à implantação. A 

equipe do distrito responsável pela implantação do PSF selecionou 30 agentes 

comunitários de saúde para dar cobertura às 30 microáreas definidas a partir da sua 

delimitação geográfica no território. Cada agente selecionado era morador da área que 

iria atuar respeitando-se as diretrizes relativas à seleção dos agentes. O processo de 

seleção ocorreu em março de 2001 e os agentes foram contratados a partir de setembro 

de 2001. Os demais profissionais das equipes foram contratados a partir de janeiro de 

2002 (Rego, 2004). 

Foram implantadas 5 equipes de saúde da família, estando a sexta equipe ainda 

incompleta, apenas com os ACS que foram contratados no segundo semestre de 2004, 

após a coleta dos dados do presente estudo. Dessa forma, a unidade conta hoje com 36 

ACS.  
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5.1.2 UBS Jd. São Jorge 

A UBS São Jorge também está situada no DA Raposo Tavares e abrange os 

bairros do Jd. Arpoador e Jd. São Jorge, território formado a partir da ocupação de 

trabalhadores das fábricas que marginavam a Rodovia Raposo Tavares. 

A unidade foi inaugurada na década de 80 sob o modelo que opera com os 

programas básicos de assistência e em 2001, com a implantação do PSF, ela 

transformou-se em uma unidade mista. Assim, dos 25.000 habitantes que residem na 

área de abrangência da unidade, 7.000 são atendidos pelos Programas Básicos de 

assistência e 18.000 são atendidos pelo Programa de Saúde da Família (Ortiz, 2004). 

No serviço há 6 equipes completas de PSF identificados por cores (amarela, 

azul, laranja, verde, vermelha e rosa) com seis agentes comunitários compondo cada 

uma. 

 

5.1.3 UBS Engº. Guilherme Pinto Coelho (UBS Vila Dalva) 

A UBS Vila Dalva, que se localiza no bairro do mesmo nome, está situada no 

Distrito Administrativo Rio Pequeno, delimitado ao norte pela Av. Corifeu de Azevedo 

Marques, a leste pela Av. Corifeu de Azevedo Marques e pela Av. Engº  Heitor Antônio 

Eiras Garcia; ao sul pela Rodovia Raposo Tavares e pela rua Gov. Lucas Nogueira 

Garcez; e a oeste pelo município de Osasco. 

A área total do DA Rio Pequeno corresponde a 17% da área total da 

coordenadoria. Segundo a fundação IBGE, em 1996 eram 97.158 os habitantes da área 

de abrangência do DA aumentando para 111.756 segundo o censo demográfico de 2000 

(SMS-SP, 2002), sendo o mais populoso da coordenadoria. Esse território compõe a 

área de abrangência de mais três unidades básicas: UBS Jd. D’abril, UBS Malta 

Cardoso, CS II Rio Pequeno e UBS Vila Dalva que, juntamente com o Hospital 

Municipal Prof. Mario Degni, compõe os recursos de assistência do território (Campos, 

2004). 

A Unidade Básica de Saúde Vila Dalva foi inaugurada em agosto de 1985, como 

resposta a um movimento reivindicatório da população do bairro, especialmente daquela 

que residia em uma área da prefeitura e que constituiu a favela da Vila Dalva.  

A implantação do PSF foi iniciada em 2001 com a contratação dos agentes que 

trabalharam no modelo de PACS até quando foram contratados os outros profissionais, 

conformando assim cinco equipes de saúde da família que ainda estão incompletas pois 

falta um médico e uma enfermeira. 
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5.1.4 Centro de Saúde Escola Samuel Barnsley Pessoa (CSE Butantã) 

O Centro de Saúde Escola prof. Samuel B. Pessoa (CSE Butantã) é uma unidade 

de saúde vinculada à Universidade de São Paulo e articulada à Secretaria de Estado da 

Saúde e à Coordenadoria de Saúde/Prefeitura Municipal de São Paulo, que atua desde 

1977 desenvolvendo ações de atenção à saúde, ensino e pesquisa (Universidade de São 

Paulo, 2005a). Suas ações envolvem entre outras a atenção à saúde da criança, à saúde 

do adulto, atenção em saúde mental e vigilância epidemiológica, realizados por uma 

equipe multiprofissional, integrando-se educação em saúde e assistência (Universidade 

de São Paulo, 2003). 

Essa assistência tem sido dirigida às necessidades de saúde relativas à promoção 

e proteção da saúde, à prevenção de agravos, e ao diagnóstico precoce e tratamento de 

problemas de saúde, além de suporte para condições que afetam a qualidade de vida e a 

sobrevivência. As ações são orientadas de forma que possam propiciar a detecção de 

necessidades de saúde que transcendem os motivos imediatos de demanda por 

atendimento médico e oferecer formas de atenção mais ampliadas em relação à consulta 

e ao trabalho do profissional médico. Esse conjunto de ações tem se configurado como 

fundamento para o ensino de graduação em medicina e enfermagem, além de pós-

graduação como a especialização em Saúde da Família e o aprimoramento em Saúde 

Coletiva (Universidade de São Paulo, 2003). 

O CSE atende uma área de abrangência com aproximadamente 50.000 

habitantes que moram em três regiões do Butantã, sendo uma delas a Favela São Remo. 

É responsável também pela Vila Pirajussara (nas imediações da Avenida Vital Brasil, 

formando um quadrilátero delimitado entre a rodovia Raposo Tavares, Marginal 

Pinheiros, Cidade Universitária) e por outro quadrilátero na altura da Vila São 

Domingos, formado entre a Rodovia Raposo Tavares, Av. Alberto Bonfiglioli, Otacílio 

Tomanik, R Joaquim José Seabra e Av Engº Antônio Eiras Garcia (Jd. Matarazzo, 

Cidade Bandeirantes, Vila São Domingos, Novo Alba, Jd. Centenário, Vila Invernada, 

etc) (Universidade de São Paulo, 2005b). 

A expansão do Programa de Saúde da Família, com as conseqüentes demandas 

por atuação em processos de capacitação de profissionais, estimulou a formulação, a 

partir de 1998, de um Projeto de Atenção Básica em Saúde da Família que se dirigiu 

para a população da favela São Remo (Universidade de São Paulo, 2003). 

Até então a atuação desenvolvida pelo CSE fora da unidade estava relacionada 

principalmente a ações em instituições como escolas e creches além dos contatos 
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mantidos com a população no seu local de moradia, nas ações de vigilância 

epidemiológica, visitas domiciliárias e campanhas de vacinação. 

O projeto tinha então como objetivos promover a interlocução com a estratégia 

oficial de reorganização da atenção básica, colaborar no desenvolvimento de 

tecnologias para o PSF, buscar a ampliação das potencialidades do modelo em operação 

no CSE, contribuir para a experimentação de formatos alternativos de organização do 

PSF e melhorar as condições de participação nos processos de formação de pessoal para 

o PSF (Universidade de São Paulo, 2003). 

Em 2001 o serviço recebeu os doze agentes comunitários e em 2002 os demais 

profissionais (2 médicos, 2 enfermeiras e 4 auxiliares de enfermagem) que foram 

integrados ao corpo de 110 profissionais do serviço divididos entre pessoal de 

enfermagem, médicos, assistente social, educadora, auxiliares técnico-administrativos e 

pessoal de serviços gerais (Universidade de São Paulo, 2005b). 

 Desde então os ACSs atuam na área da Comunidade São Remo com cerca de 

10.000 habitantes. Os demais profissionais em conjunto são responsáveis pela área total 

de abrangência do CSE. Algumas atividades como atenção primária domiciliar e 

atividades comunitárias vão incluir preferencialmente os profissionais contratados por 

meio do PSF (Universidade de São Paulo, 2002). 

Do total de domicílios na Favela São Remo, 1796 estão cadastrados no programa 

de Saúde da Família totalizando 7124 moradores (Universidade de São Paulo, 2005 c).  

Os ACS além das visitas domiciliárias realizam um amplo trabalho comunitário 

voltado principalmente para a questão do meio ambiente e para a população infantil e 

adolescente (Universidade de São Paulo, 2003). Em 2005 o trabalho com as crianças  

tem o objetivo de chamar a atenção das crianças e adultos com as quais elas convivem 

para a questão do meio ambiente, os problemas e a alternativa para o lixo e a 

importância da água. A estratégia inclui passeio de reconhecimento do território e 

discussão sobre o lixo e a água. Já com os jovens o objetivo do trabalho é apoiar a 

reflexão sobre aspectos relacionados à saúde, estimulando um maior controle sobre o 

corpo, a vida e a interação social, sendo as temáticas trabalhadas: o desenvolvimento do 

corpo, sexualidade, doenças transmitidas por relação sexual e gravidez indesejada, 

direitos, como lidar com álcool e drogas, violência, consciência negra (Universidade de 

São Paulo, 2005a). 

 Com esse projeto a perspectiva é de que se construa novas possibilidades para o 

Programa de Saúde da Família, na medida em que ocorre um encontro entre as 



 48 

proposições desse programa e a experiência e reflexão acumuladas com a estruturação 

dos modelos de atenção da ação programática consolidados no CSE, buscando-se assim 

produzir um movimento inovador que possa contribuir para a melhoria da qualidade das 

ações desenvolvidas neste nível de atenção (Universidade de São Paulo, 2003). 

 

 

5.2 População de estudo e amostra 

 

A população do estudo foi conformada pelos ACSs da Coordenadoria de Saúde 

da Subprefeitura do Butantã. A proposta inicial era de que seriam formados 4 grupos 

compostos por 8 a 10 sujeitos em média, resultando em um grupo para cada serviço de 

saúde. Entretanto, nem todos os sujeitos compareceram na data marcada para a 

realização do grupo e o resultado final foi: um grupo com 5 agentes da UBS Boa Vista, 

um grupo com 6 do CSE Butantã, um com 10 agentes da UBS São Jorge e outro grupo 

com 10 sujeitos da UBS Vila Dalva. Além disso, foram realizadas entrevistas 

individuais com dois agentes de cada serviço totalizando 39 sujeitos aproximadamente. 

Verificou-se que o número de sujeitos foi suficiente para que se obtivesse saturação dos 

dados, obtendo-se um total aproximado de 200 páginas de material digitado. 

Para participar dos grupos os agentes teriam que se candidatar voluntariamente. 

Antes da realização de cada grupo foi marcada uma reunião com os diretores de cada 

serviço para a apresentação do projeto e uma posterior reunião com o conjunto de 

agentes de cada unidade de saúde com a finalidade de explicar os objetivos da pesquisa 

e solicitar a participação dos sujeitos. 

 

 

5.3 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas individuais e em grupo 

(grupos focais) com os ACSs das unidades básicas de saúde referidas durante os meses 

de junho, julho e agosto de 2004. Os dados foram coletados após a permissão da direção 

dos serviços (Anexo II). Foram obedecidos os preceitos éticos submetendo-se o projeto 

à avaliação do Comitê de Ética da Prefeitura do Município de São Paulo (Anexo III) e 
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utilizando-se um termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelos 

entrevistados (Anexo IV). 

A entrevista em grupo baseia-se na interação entre seus participantes para a 

obtenção de dados, não se restringindo a um processo em que se alternam perguntas e 

respostas (Carlini-Cotrim, 1996). Esse método foi selecionado a partir das 

considerações de especialistas em grupos focais que se valem de uma abordagem 

emancipatória (Padilla, 1993). Apresenta-se como uma forma de revelar aspectos das 

experiências do cotidiano dos sujeitos, considerando as opiniões e representações dos 

entrevistados, consistindo (Minayo, 1996) 

 

(...) numa técnica de inegável importância para se tratar das questões da 
saúde sob o ângulo do social, porque se presta ao estudo de 
representações e relações dos diferenciados grupos de profissionais da 
área, dos vários processos de trabalho e também da população (Minayo, 
1996:129). 

 

Nesse processo, o investigador age como moderador que procura focalizar e 

aprofundar a discussão sem induzir as respostas, utilizando-se de um roteiro semi-

estruturado (Minayo, 1996). 

Antes de se iniciar a entrevista, foi solicitado que os participantes preenchessem 

um questionário que possibilitou a caracterização sócio-econômica dos sujeitos (Anexo 

V). Verificou-se que o questionário não precisou sofrer alterações ao longo do processo. 

Em seguida foi realizada a sensibilização dos ACSs para a discussão em grupo 

solicitando-se que refletissem a respeito de situações vivenciadas na escola que tiveram 

algum significado em suas vidas. Após essa preparação, os temas foram abordados na 

forma de questões que compõem o roteiro (Anexo VI). Depois da realização do 

primeiro grupo, houve a necessidade de se acrescentar um item que provocasse a 

discussão sobre a forma como a educação era realizada, possibilitando a explicitação de 

possíveis mecanismos de poder concretos presentes na condução do processo educativo. 

Dessa forma foi acrescentado o item: “Como se faz educação em saúde? Nesse exemplo 

apontado por vocês, como foi organizada a atividade educativa? Quais as estratégias 

utilizadas?” 

Com cada grupo de agentes foi realizada uma sessão, número suficiente para 

abranger os temas que foram devidamente explorados. A duração de cada sessão variou 

entre uma hora e meia e duas horas que é a duração média típica segundo Morgan apud 

Carlini-Cotrim (1993). 
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As entrevistas individuais foram realizadas com dois agentes por unidade de 

saúde que se voluntariaram e que não tinham participado da discussão em grupo. Foi 

utilizado um outro roteiro semi-estruturado (Anexo VII), que também sofreu 

modificações com a inclusão da pergunta após as duas primeiras entrevistas: “O que 

seria para você educação em saúde?” Com essa pergunta percebeu-se que os 

entrevistados respondiam com mais facilidade sobre situações de educação em saúde 

que haviam realizado. Antes de se acrescentar essa questão os entrevistados se 

confundiam, falando a respeito de situações que não necessariamente envolviam um 

processo educativo. 

As falas resultantes das entrevistas individuais e discussões em grupo foram 

gravadas com o consentimento dos participantes e transcritas procedendo-se então a 

análise. 

 

 

5.4 Análise dos dados 

 

A análise dos dados foi temática, de acordo com as seguintes etapas que 

compuseram um processo semelhante ao utilizado por Aguiar (2001): 

• captação das entrevistas individuais e em grupo; 

• transcrição das entrevistas na íntegra pela própria pesquisadora ou com a 

ajuda de outra pessoa; 

• realização de várias leituras de cada entrevista individual ou em grupo com a 

finalidade de apreendê-las e interpretá-las de forma mais próxima possível 

do que foi falado;  

• fichamento das entrevistas, anotando-se na margem do texto os temas e sub-

temas de acordo com as questões e problemas previamente formulados e dos 

novos temas e sub-temas que foram emergindo ao longo das sucessivas 

leituras; 

• fragmentação dos discursos num processo de construção de unidades de 

significação ou temas, buscando perceber outras categorias empíricas e 

analíticas a partir dos relatos, com a finalidade de organização e 

interpretação de seu conteúdo; 
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• análise do conteúdo a partir dos pressupostos teóricos e categorias de análise 

previamente estabelecidas e das que surgiram a partir do material empírico. 

 
Assim, seguiu-se também as orientações de Bardin (1977) para análise de 

conteúdo. Para analisar o material empírico, os temas foram categorizados a partir dos 

conceitos que compuseram o quadro teórico desta pesquisa: educação, saúde-doença, 

educação em saúde. As ações educativas que compõem o trabalho dos agentes foram 

analisadas de acordo com a relação trabalho-educação vista pela categoria da práxis. 

 Os serviços de saúde estão identificados pelas siglas UBS I, UBS II, UBS III e 

UBS IV, respeitando a ordem de realização dos grupos. As falas decorrentes das 

entrevistas individuais estão identificadas pela letra E e por um número que também diz 

respeito à ordem de realização das entrevistas considerando o conjunto das unidades. 

 

 

5.5 Retorno dos dados aos sujeitos 

 

Os resultados serão apresentados por meio de uma reunião com os sujeitos da 

pesquisa e demais trabalhadores da Coordenadoria de Saúde da Subprefeitura do 

Butantã que desejarem comparecer, conforme convite expresso nas solicitações de 

autorização às instituições para a realização da pesquisa (Anexo I). 
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6 RESULTADOS E ANÁLISE 

 
 
6.1 Quem são os sujeitos da pesquisa 

 

 Os dados seguintes dizem respeito aos 39 agentes comunitários de saúde que 

constituíram a amostra, sendo tomados como sujeitos desta pesquisa. As informações 

serão apresentadas em seu conjunto, uma vez que os dados referentes à condição sócio-

demográfica dos agentes mostraram-se bastante similares nos quatro serviços de saúde 

investigados. 

 No que diz respeito à distribuição por sexo constatou-se que 34 (87,2%) eram do 

sexo feminino e 5 (12,8%) do sexo masculino. 

 Em relação à faixa etária, observou-se que parcela considerável dos agentes (18 - 

46,1%) tinha entre 20 e 30 anos de idade. Em seguida vinham aqueles que se 

encontravam na faixa etária que vai de 31 a 40 anos (14 - 35,9%), como pode ser 

verificado na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos ACS segundo a faixa etária. Coordenadoria de Saúde 

da Subprefeitura do Butantã. São Paulo, 2004. 

Faixa etária N % 
20-30 18 46,2 
31-40 14 35,9 
41-50 4 10,2 
> 50 2 5,1 
SI 1 2,6 
Total 39 100,0 

 

 A cor, auto-referida pelos sujeitos, distribuiu-se da seguinte forma: 19 (48,7%) 

se classificaram como pardos, 12 (30,8%) como brancos e 8 (20,5%) como negros. 

 Observou-se que mais da metade (25 - 64,15) morava com o companheiro, 

sendo que 14 (35,9%) eram casados. Dez (25,65) eram solteiros, 2 (5,1%) eram 

divorciados e 2 (5,1%) eram viúvos. Constatou-se ainda que a maioria (29 - 74,4%) 

tinha filhos, sendo que 21 (53,9%) tinham de 1 a 2 filhos, 7 (17,9%) de 3 a 4 filhos e 1 

(2,6) relatou ter 7 filhos. 
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 A grande maioria (30 – 76,9%) era procedente da região sudeste, sendo que 27 

(69,25) nasceram no estado de São Paulo. Oito (20,5%) ACS nasceram na região 

nordeste e somente 1 (2,6%) era proveniente da região sul. 

 Por meio da tabela 2 pode-se constatar que quase a totalidade dos agentes 

apresentou melhores graus de escolaridade do que o ensino fundamental - exigido para a 

ocupação. Assim, mais da metade (26 – 66,7%) completou o ensino médio e 17,9% (7) 

chegaram a iniciar o ensino superior.  

  

Tabela 2- Distribuição dos ACS segundo a escolaridade Coordenadoria de Saúde 

da Subprefeitura do Butantã. São Paulo, 2004.  

 

Escolaridade N % 
Fundamental completo 4 10,3 
Médio incompleto 1 2,6 
Médio completo 26 66,7 
Superior incompleto 7 17,9 
Sem informação 1 2,6 
Total 39 100,0 

 

 Os sujeitos estão trabalhando como agentes a não mais do que três anos: 5 

(12,8%) trabalham há menos de 12 meses, 22 (56,4%) trabalham entre 12 e 24 meses e 

12 (30,8%) trabalhavam entre 25 e 36 meses. 

A tabela 3 mostra que os ACS estão tendo sua primeira experiência de trabalho 

na área da saúde, relatando os mais diversos tipos de emprego imediatamente anteriores 

ao atual, todos requerendo pouca qualificação para o trabalho e nenhum relacionado 

com a área da saúde. Somente 5 ACS (12,8%), 2 da UBS São Jorge e 3 da UBS Vila 

Dalva, relataram algum tipo de experiência de trabalho, ainda anteriores, vinculada de 

alguma forma à área da saúde: em escola de enfermagem (1), em recepção de 

consultório (2) e como auxiliar de exame psicotécnico (1), sendo que em 1 caso não 

houve especificação da atividade realizada. 
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Tabela 3- Distribuição dos ACS segundo a última ocupação. Coordenadoria de 

Saúde da Subprefeitura do Butantã. São Paulo, 2004.  

 

Ocupação N % 
Vendedor/balconista 5 12,8 
Recepcionista 4 10,3 
Auxiliar administrativo 4 10,3 
Dona de casa 4 10,3 
Auxiliar de limpeza/arrumadeira 3 7,7 
Operadora de caixa 2 5,1 
Operadora de telemarketing 2 5,1 
Trabalho voluntário 2 5,1 
Diarista 1 2,6 
Pintor 1 2,6 
Cabeleireiro 1 2,6 
Estagiário 1 2,6 
Estudante 1 2,6 
Desempregado 1 2,6 
Outros* 3 7,7 
Sem informação 4 10,3 
Total 39 100,0 

* Acompanhante de idosos, agente de aeroporto, monitora de parque infantil 

 

 A precariedade das formas de trabalhar dos ACS e de suas famílias vai se 

evidenciando ainda mais quando analisam-se os dados referentes à renda. Verificou-se 

que quase um quarto (9 – 23%) das famílias dos agentes só podia contar com a renda 

advinda desse vínculo empregatício, uma vez que os agentes eram as únicas pessoas da 

família que estavam trabalhando no momento da entrevista. 

 Assim, mais de um quarto (11 – 28,2%) das famílias contava com uma renda 

familiar de 3 a 4 salários mínimos e 10 (25,6%) de 1,5 a 3 salários mínimos. Sete 

famílias (17,9%) recebiam de 4,5 a 6 salários e 6 (15,4%) recebiam mais de 6 salários 

mínimos, sendo que em 5 formulários (12,8%) não havia informação registrada a 

respeito. Como pode ser observado na tabela 4, um terço das famílias dos ACS tem 

renda per capita em salários mínimos na faixa de 0,5 a 1,0 salário mínimo. 
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Tabela 4 - Distribuição dos ACS segundo renda familiar per capita. Coordenadoria 

de Saúde da Subprefeitura do Butantã. São Paulo, 2004.  

 

Renda per capita (salários 
mínimos) 

N % 

0,29 – 0,50 6 15,4 
0,50 - 1,00 13 33,3 
1,00 – 1,50 6 15,4 
1,50 – 2,00 4 10,2 
2,00 – 2,50 2 5,1 
3,00 – 3,50 2 5,1 
> 3,50 1 2,6 
Sem informação 5 12,8 
Total 39 100,0 

 

 Em relação às condições de moradia, verificou-se que 22 (56,4%) dos sujeitos 

do estudo moravam em casa ou apartamento, sendo que metade destes eram 

trabalhadores da UBS Vila Dalva. Verificou-se ainda que 10 (25,6%) ACS eram 

moradores de favela, vivendo em casa de alvenaria. A maioria destes agentes (8) 

encontrava-se trabalhando do CSE Butantã, que tem PSF restrito apenas à área da 

Favela São Remo e consequentemente todos os agentes moravam nessa região. 

Observou-se ainda que 6 (15,4%) sujeitos moravam em quintais que dividiam com 

outras famílias e 1 (2,6%) morava em favela em casa de madeira. A grande maioria dos 

sujeitos (34 – 87,2%) não pagava aluguel, 3 (7,7%) pagavam e 2 (5,1%) gastavam com 

a mensalidade da casa própria. 

 Quanto à condição de acesso à rede de serviços públicos verificou-se que a 

totalidade (39 -100%) tinha acesso à água encanada, 34 (87,2%) tinham acesso a esgoto 

encanado e 38 (97,4%) à coleta regular de lixo. 

 No que diz respeito à participação social, é relevante notar que uma parcela 

considerável dos agentes (26 -66,6%) participava de algum grupo ou associação. Dessa 

forma, observou-se que 9 (34,6%) participavam de grupos ligados ao trabalho, sendo 

que alguns participavam de diferentes grupos, relacionados a mais de uma esfera, como 

pode ser visto por meio da tabela 5. 
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Tabela 5 - Distribuição dos ACS segundo a participação em grupos ou associações. 

Coordenadoria de Saúde da Subprefeitura do Butantã. São Paulo, 2004. 

 

Grupo ou associação N % 
Ligado ao trabalho 9 34,6 
Ligado ao trabalho e à igreja 5 19,2 
Ligado ao bairro 4 15,4 
Ligado à escola e ao trabalho 3 11,5 
Ligado à igreja 2 7,7 
Ligado ao trabalho e ao bairro 1 3,8 
Ligado à escola e à igreja 1 3,8 
Ligado à escola 1 3,8 
Total 26 100,0 

 

 Ressalta-se que 5 (12,8%) agentes registraram que participavam de outros 

grupos ou associações como: orçamento participativo (2), brigada de incêndio (3), 

centro cultural do negro (1), grupo de auto-ajuda (1) e microrede de entidades sociais 

(1).  
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6.2 Atividade teórica: o que dizem os agentes comunitários de saúde no 

grupo focal e nas entrevistas individuais 

 

 As falas dos agentes foram agrupadas em temas, delimitados a partir dos 

conceitos de educação, saúde, educação em saúde propriamente dita e trabalho 

educativo dos agentes, uma vez que pretendia-se analisar os fundamentos das práticas 

educativas dos agentes. Esses fundamentos pautaram-se nas concepções teóricas de 

Paulo Freire sobre educação, considerando-se as suas duas principais faces: a concepção 

de educação emancipatória e a de educação bancária. Ressalta-se que os conceitos de 

educação e de saúde não foram trabalhados nas entrevistas, nestas trabalhou-se 

diretamente com a concepção de educação em saúde, uma vez que é instrumento das 

práticas. 

Devido ao volume considerável de material empírico proveniente dos grupos e 

entrevistas optou-se por apresentar apenas alguns trechos dos discursos, considerados 

significativos para cada tema encontrado na análise. 

 

 

6.2.1 As concepções de educação dos agentes verificadas a partir dos grupos focais 

 
 Durante a realização dos grupos, os agentes discutiram as concepções de 

educação que construíram ao longo da vida, e que, analisadas sob o olhar das 

concepções educativas de Paulo Freire, aqui tomadas como referência teórica, 

produziram temas que se fundiram em duas grandes categorias: educação bancária e 

educação emancipatória. Verificou-se que o universo das falas acomodou-se 

proporcionalmente entre essas duas concepções. 

 

 

6.2.1.1 Concepção “bancária” de educação 
 

Os temas, analisados a partir do material empírico, que corresponderam à 

categoria da educação bancária foram: “educar é transmitir informação”; “educar é 

conscientizar”, “educar é ensinar um padrão a ser seguido”, “educar exige o domínio do 

assunto” e “o conhecimento é um ‘bem’ duradouro”. 
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O tema que agregou a maior freqüência de falas e esteve presente nas falas de 

agentes dos quatro serviços de saúde estudados foi “educar é transmitir informação”. O 

significado das falas reduz o processo educativo à passagem de um dado conhecimento 

– pronto -, acumulado somente pelo “professor” ou pelo “mais experiente”. 

 

Educar é transmitir informação 
 

(...) educar, é como posso explicar, é uma forma de 
eu passar para a pessoa o conhecimento de alguma 
coisa, seja em qual área for, seja o que for (...). (UBS 
I) 

 
Eu acho que a educação serve bastante para 
esclarecer dúvidas, muitas vezes, coisas assim que a 
gente pode passar informação, coisas que a gente às 
vezes [depara] com certas perguntas ou fica mais fácil 
pra você esclarecer dúvidas de ambos... de paciente, 
de tudo, entendeu? Ou pelo menos você sabe o que 
você pode falar, até quando você deve falar, o que 
não deve, entendeu? Então ajuda a gente bastante, eu 
acho que educação... (UBS II) 

 
Eu acho que educação é esse conhecimento mesmo. 
Eu acho que ajuda muito, né? Ajuda muito, pelo 
menos [se a pessoa tem] conhecimento ela vai, como 
ela disse, ela vai fazer errado se ela quiser. É 
fundamental, eu acho. Viver na ignorância é muito... 
(UBS II) 

 
Pra mim educação, educar é passar pra alguém aquilo 
que você aprendeu de bom ou de ruim e que serviu de 
experiência na sua vida. (UBS III) 
 
Se eu for avaliar a educação, por exemplo avaliando a 
educação que eu dou para os meus filhos. Eu vou 
dizer para você que é um trabalho danado, né? 
Porque? Porque eu, uma vez eu li um livro que fala 
assim: educar é repetir e repetir e repetir (...) Então, 
às vezes você fala assim... se eu for tirar pelos meus 
filhos, eu falo: é cansativo, porque você fica, gente, 
você repete hoje: “Não deixa a toalha aqui, não faz 
ali” e no dia seguinte a mesma coisa, né. (UBS II) 

 
Educação é também uma coisa de duas mãos, né? 
Uma via de duas mãos, né? Porque você tem que 
estar pronta para educar e a pessoa tem que estar 
pronta para receber. Que às vezes se a pessoa não 
estiver pronta pra receber, não adianta, apesar que 
você tá fazendo seu papel, mas pra ela não vai 
adiantar nada você estar ali repetindo, repetindo, 
repetindo Que a cabeça dela tá trancada pra isso. E é 
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uma coisa que se você... você tem que ter, paciência, 
também. (UBS II) 

 
(...) fazer educação é a gente passar um pouco de 
alguma coisa ... algum conhecimento para uma outra 
pessoa. Ou então, ou vice-versa também, você 
também aprender com outra pessoa alguma coisa (...). 
(UBS IV) 

 

“Educar é conscientizar” foi o segundo tema em termos de freqüência. Foi 

englobado nesta categoria pois é expresso como um clichê e portanto não diz respeito à 

construção de uma compreensão consciente do que se passa a partir do processo 

educativo. 

 

Educar é “conscientizar” 
 
Educar para mim é conscientizar, é ensinar algo, 
né? (UBS I) 
 
È uma forma de conscientizar, né? (UBS I) 
 
É, ensinar algo para alguém... ensinar, 
conscientizar de alguma coisa quando tá errada. 
(UBS I) 

 

 A seguir verifica-se que os temas “educar é ensinar um padrão a ser seguido” e 

“educar exige domínio do assunto” são construídos por significados que demonstram 

que as verdades estabelecidas pela ideologia dominante permeiam a concepção de 

educação de alguns agentes. 

 

Educar é ensinar um padrão a ser seguido 

 
Então, educar é um princípio né? [Como ela falou] 
desde criança, porque quando a gente nasce, ninguém 
nasce sabendo, se nasceu homem, se nasceu 
mulher...Então, existe um princípio, esse princípio é o 
homem e a mulher. Então, o pai tem que tá passando 
isso para os filhos você é um hominho, você é uma 
mulherzinha. Então educar é isso: desde 
pequenininho estar seguindo os princípios certos, né, 
porque existe... Eu não concordo com esse negócio de 
que existe vários tipos de educação, porque educação 
tem só um direcionamento. Existe vários tipos de 
educação eu não concordo. Acho que tem que seguir 
um princípio. Esse princípio é desde quando você 
nasce, se você vai saber se é homem ou é mulher, 
você tem um pai, você tem uma mãe, no serviço é a 
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mesma coisa, na escola... tem que respeitar a diretora, 
os coleguinhas se você [for ver a linha], a linha é reta, 
né? (...) vai chegar lá você obedece três ou quatro 
pessoas e não obedece a quinta, né? Esse é o 
princípio. Então para mim educar é isso (...) 
Educação para mim é aquilo mesmo que eu te falei. 
Um princípio, que se todo mundo seguisse esses 
princípios as coisas estariam mais fáceis. (UBS I) 
 

 
Eu acho que eu discordo da R... de algumas coisas 
porque eu acredito assim, que educar, não é só da 
maneira correta, existem pessoas que educam de 
maneira incorreta, não que eu concorde com isso, mas 
se você pega uma criança e ensina para ela, que a 
coisa errada é correta, ela vai crescer fazendo aquela 
coisa errada e vai virar um adulto fazendo aquilo 
errado acreditando que é o certo. (UBS I) 
 
Então eu acho que o educador, é a base, é a base de 
tudo, porque se ele é bem preparado, se ele tem uma 
conduta correta, correto também é muito relativo na 
nossa sociedade, então eu acredito assim que , que se 
pra mim for correto que aquela pessoa, o educador 
está passando as coisas corretas na minha maneira de 
ver, aí sim aquele adulto vai ser uma pessoa correta 
seguindo as normas de quem o educou, né? Então é 
muito relativo o educar. Certo ou errado. (UBS I) 

 
 

Educar exige domínio do assunto 
 

A gente precisa tá capacitado também, precisa se 
capacitar pra pode passar. 
Acho que pra você passa uma informação, pra 
alguém aprender de você, precisa confiar naquilo que 
você tá passando, ela tem que ter credibilidade na 
pessoa que tá passando a informação, acho que isso é 
importante. (UBS III) 
 

Acho que pra fazer saúde também a gente tem que 
estar bem educado, pra ter a cabeça bem ampla e 
conhecimentos pra quando a gente abrir a boca pra 
ensinar alguém sobre saúde, a gente tá falando a coisa 
certa e pra nós [não] acabar se enrolando com que a 
gente tá falando, entendeu? (UBS III) 

 

 
Educação é um “bem” duradouro 

 
E educação é assim... educação é uma coisa assim: eu 
tinha uma patroa que sempre dizia pra mim: “Tudo 
que você puder aprender, você passa por aqui, às 
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vezes passa por uma criança, tudo o que você puder 
aprender dela, você leve porque a vida assim é uma, é 
uma ...viagem. Você faz a sua mala e, quando você 
vai viajar você tem que fazer sua mala e tem roupa de 
calor, tênis, sapato, então você coloca tudo, aonde 
você for você vai usar, você pode não usar mas é seu, 
ninguém tira, uma coisa que você vai levar para o 
resto da vida e é sua. (UBS II) 
 

 
6.2.1.2 Concepção emancipatória de educação 

 

A partir das falas dos agentes nos grupos focais foi possível definir os seguintes 

temas relacionados a concepções emancipatórias de educação: “educação é uma 

construção que respeita a cultura e o conhecimento anterior dos sujeitos”, “educar é uma 

troca”, “educar é instrumentalizar o outro para decidir” e “educação é um processo 

contínuo”. Verifica-se que nesta categoria concentraram-se as falas dos agentes da UBS I 

e da UBS II. 

Os discursos mais presentes relacionavam-se à educação como um processo que 

pressupõe o respeito à cultura e ao conhecimento anterior dos sujeitos envolvidos. 

Conforme o quadro teórico tal concepção embasa o processo educativo emancipatório 

preconizado por Paulo Freire em que os sujeitos têm conhecimentos anteriores que 

precisam ser considerados durante o processo, possibilitando a participação ativa dos 

envolvidos. 

 

Educação é uma construção que respeita a cultura 
e o conhecimento anterior dos sujeitos 

 
Quando eu fui trabalhar lá [com crianças] já 
melhorou aquela coisa de você ter o contato com a 
criança, você aprender o tempo de cada um, o que 
cada um pensa para conseguir assimilar aquele 
ensino, né? Como ensinar aquilo. Depois você vai 
aprendendo que o negócio é mais importante ainda. É 
você na realidade da criança (...). (UBS I) 
 
Construir conhecimento adquirido... (UBS I) 
 
Tem que se colocar no lugar da pessoa também, né? 
(UBS II) 
 
Então quando a gente vem aqui, o L... falou , né, 
“vocês tão aprendendo com a capacitação mas o povo 
que você vai não é gente sem cultura, eles têm a 
cultura deles, então é importante você respeitar a 
cultura deles”. Foi uma coisa muito importante pra 
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mim, até hoje eu não esqueci, é você respeitar então 
daqui pra frente você tem uma capacitação, aí eu 
chego lá: “Não, porque você vai ter que fazer isso, 
isso e aquilo. Não. Não vou chegar fazer assim, já é 
diferente. A gente vai conversar, “o que você come”?, 
e tal e vai falando e eu tenho também que aprender 
com eles com a pessoa, com a cultura que a pessoa 
tem. (UBS I) 
 
Tudo tem que ter, como ela falou, aquela história de 
relação com a saúde, né? Tem muitas histórias. 
Algumas pessoas aderem, assim, a medicina, eles 
querem assim continuar assim, com tipo de 
medicação, a gente não pode contradizer (...), vai 
tentando ajudar, a entender os medicamentos (...). A 
gente tem que respeitar muito essa educação que eles 
tiveram, né? (UBS I) 

 

O próximo tema entra igualmente em consonância com os ensinamentos de 

Paulo Freire sobre o caráter dialógico do processo educativo transformador. 

 

Educar é uma troca 

 

É, a cada dia fazendo essa troca, né? (...) é a troca, 
aprendendo, passando e aprendendo lá fora e trazendo 
para cá. (UBS I) 
 

É... porque mesmo, porque educar, tanto você educa 
como você também é educado, nem sempre você tá 
certo, (...). Eu acho que é muito complicado, é muito 
complexo e você tem que caminhar junto porque você 
tanto aprende como ensina, um pouco seu, e a outra 
pessoa um pouco do dela, entra num bom senso, num 
consenso, em que ambas as partes consiga se 
satisfazer, né? (UBS I) 
 
No caso de uma família os pais trazem, passam o 
conhecimento para os seus filhos, né, educam e eles 
também vai adquirindo conforme o passar do tempo, 
(...) vai se educando também. Aí tem a parte da escola 
também, outra forma de educar, aí passa o 
conhecimento também. Acho que é o aprender e o 
ensinar, né, educar pra mim. (UBS I) 
 
Agora eu estava lembrando puxando... eu acho... eu 
tenho umas fotos de um trabalho que participamos lá 
em Campinas, Educação Popular, Educação em 
Saúde Popular, e é interessante, né? Eu sempre tive 
essa visão que você trabalha com crianças na igreja 
ensinando né? Então eu sempre achei que eu ia 
ensinar mais pra eles e lá eu aprendi tanta coisa 
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interessante, né, eu tô agora analisando qual é a 
minha visão de educador, reformulando, porque lá 
ficou, assim ... que a pessoa, ninguém ensina 
ninguém , né? Paulo Freire fala que ninguém ensina 
ninguém. (UBS I) 
 
Então eu aprendo com eles e ele aprende comigo [se 
referindo aos filhos]. Então é aquela coisa de 
comunicação . Então não é aquela coisa autoritária, 
né? Aí “como você faz a comida e tal, aí a pessoa vai 
explicar... Ah! Legal!” Então a gente, você pergunta 
para saber uma, sei lá, uma receita só para saber o 
que a pessoa faz, como ela faz, você aprende aquela 
receita e você fala também alguma coisa que tiver: 
“Ah, você pensou dessa forma, e se você usar aquele 
óleo, [não usar aquele]”, entendeu? Então é uma coisa 
importante que o L falou. Até hoje eu não esqueci. 
(UBS I) 

 
As próximas falas também se referem a uma concepção de educação que embasa 

o processo educativo emancipatório na medida em que preconizam que as respostas 

para os problemas sejam encontradas pelas próprias pessoas que participam do processo 

e que agem então para modificar a situação. 

 

Educar é instrumentalizar o outro para decidir 

 

É, porque as pessoas... elas recebem e depois elas 
mesmas fazem suas próprias opiniões...a partir do que 
ela percebeu ela tem uma conclusão e forma a sua 
própria opinião. (UBS I) 
 
Seria assim o despertar no outro a vontade de 
aprender mais e mais. Então você sabendo educar e se 
capacitando para poder estar educando também, então 
você acaba despertando no outro a vontade, né, de 
bater asas sozinho. É muito importante. (UBS I) 
 
No caso é bem isso que ela falou. Cada um, você 
ajuda o outro a decidir a sua vida. Entendeu? Então 
ajuda o outro a escolher. De repente ele nunca pensou 
naquilo , de repente, “puxa é verdade!”. Então eu 
decido por aquilo. Na verdade eu não estou educando, 
na verdade a [própria ] pessoa se educa, se [dispõe] a 
fazer. (...) Você colocar a situação para ela [ a 
criança] conseguir absorver e decidir. Então levar 
cada um a decidir, ajudar cada um a decidir por si, 
construir. (UBS I) 
 
[Educação] serve para melhorar a vida das pessoas, 
em geral é isso. O que acontece, quando a pessoa tá, 
quando ela tá consciente das coisas ela pode até saber 
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o que ela tá fazendo, ela tem o livre arbítrio, pode 
fazer ou não fazer, pelo menos ela sabe aonde vai 
acarretar. Então é uma coisa que eu acredito que 
melhore a vida da pessoa. (UBS II) 

 

 Os discursos que se seguem advogam a processualidade do trabalho educativo, 

imprimindo-lhe um caráter abrangente que não deve se resumir apenas a episódios de 

transmissão e absorção de informações em um determinado espaço. 

 

Educar é um processo contínuo 
 

(...) Tudo que a gente faz tem que ter um processo 
de educação, pra gente saber [o que tá fazendo, como 
tá andando]... aonde tá andando... desde de 
pequenininho até o final. Eu penso assim. (UBS I) 

 
A vida é uma constante educação. A vida inteira 

você aprende. Não tem um momento que você pára. 
Você sempre vai aprender, [não depende da idade]. 
Tudo é experiência. (UBS II) 

 
E acho que a ... concluindo aquilo que a D... falou, a 

educação está nas coisas mais simples da vida (...), o 
respeito, saber tratar o ser humano, saber ter 
humildade, saber se colocar, pra viver bem com as 
pessoas, procurar, né? Estar bem com o se humano. 
(UBS III) 

 

 

6.2.2 As concepções de saúde dos agentes verificadas a partir dos grupos focais 

 
 A visão de saúde que prevalece entre os agentes é a da multicausalidade, ou seja, 

a doença é causada por diversos fatores entre eles o chamado fator social. Entretanto, 

algumas falas aproximam-se do quadro que conceitua o processo saúde-doença como 

processo social. 

 

 

6.2.2.1 Visão multicausal de saúde-doença 
 

Os temas obtidos a partir das falas dos agentes foram: “saúde é bem estar físico e 

emocional”, “saúde é ausência de doenças e portanto fazer saúde é prevenir doenças”, 

“saúde depende de um bom relacionamento social e com o meio”, “para se ter saúde é 

preciso ter qualidade de vida” e “saúde depende de vários fatores”. 
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Destes “estar com saúde é estar bem física e emocionalmente” foi o tema mais 

repetido e esteve presente nos discursos dos agentes dos serviços UBSI, UBS II e UBS 

III. 

 

Saúde é bem estar físico e emocional 
 

Então a saúde é isso, é tá bem, não só físico mas 
mentalmente também, a gente precisa de tão pouco, 
para estar físico..., né? para Ter um equilíbrio mental, 
é uma atenção, uma conversa, uma ajuda... (UBS I) 
 

Você vê então que a saúde não é só aquela 
infraestrutura que a pessoa precisa, de ter transporte, 
de ter isso e aquilo, mas principalmente a saúde 
mental, um apoio mental, um apoio psicológico, 
então porque muitas vezes a pessoa tem tudo, mas 
psicologicamente ela está muito mal. (UBS I) 

 
Saúde, saúde ela é, ela está, eu acho que ela está 
diretamente ligada ao estado de espírito da pessoa . 
Então entra muito no que a J... tá falando, no sentido 
de que ela pode tá muito bem aparentemente, 
fisicamente bem mas a cabeça já não tá funcionando 
tão bem assim, então por isso que acredito que a 
saúde ela está diretamente ligada ao estado de espírito 
da pessoa, como ela está com ela mesmo, porque às 
vezes a pessoa pode estar adoentada, mas ela tá bem, 
ela lida bem com a sua doença, entendeu? O estado 
físico dela não interfere no estado psíquico, né? (UBS 
II) 
 

A partir do momento que você não está bem 
consigo mesmo, muitas vezes a gente depara com 
certas coisas, a gente não está bem, não está 
preparado e depara com coisas piores do que.... Como 
você vai lidar com esse tipo de problemas? Então está 
relacionado com [outras] coisas: eu posso chegar 
aqui, tá bem vestida e estou usando uma coisa boa... 
qualidade de vida, eu acho que...Foi que nem eu te 
falei, ninguém sabe dentro de mim como é que eu 
estou. Então aparência não é tudo como a ela mesma 
falou, então acho que nós como agente de saúde, se a 
gente não estiver bem com nós mesmo como é que a 
gente vai ajudar as pessoas? (UBS II) 
 

É saudável, porque às vezes a gente tem saúde no 
corpo físico mas tem uma coisa perturbando a cabeça 
da gente que não deixa a gente ser ... de certa forma 
causa estresse, você [você fica preocupada], 
concentrada naquilo e não consegue se concentra em 
outras coisas, de uma certa forma, embora você tenha 
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o seu corpo físico saudável tem sempre uma coisinha 
assim. (UBS III) 

 
Assim, acho que na maioria das vezes a doença está 

ligada ao estado de espírito, porque às vezes ... que 
nem ... às vezes você olha assim, você vê situações ... 
Eu conheci ... a R... ... ela tirou mama, precisou fazer 
quimioterapia, depois teve que voltar a fazer ... e foram 
raras as vezes (...) que você vê ela triste, pelo contrário, 
ela tem sempre uma palavra amiga ... é mais fácil 
acolher você e quem for ... do que ... você percebe que 
ela está sendo sincera, não que ela está tampando um 
buraco ... ou coisa assim ... você percebe que ela está 
sendo sincera (...). (UBS IV) 

 
Porque psicológico ... hoje em dia o que mais tem são 

pessoas com problemas assim ... que ninguém vê ... 
Hoje em dia o stress ... está todo mundo muito 
estressado ... qualquer probleminha é um problemão ... 
Se fica muito nesses problemas psicológicos ... vai 
acabar com doenças no corpo, né ...(UBS IV) 
 

 

Saúde é ausência de doença, portanto fazer saúde 
é prevenir a doença 

 

[Saúde é] não estar doente (Risadas). (UBS IV) 
 
Antes eu tinha um conceito de o que que era saúde. 
Agora, hoje em dia já sei que tem que fazer a 
prevenção, fazer a prevenção realmente para daqui a 
uns dez anos ter algum resultado diante dessa 
prevenção. (...) Isso, porque [prevenção] vem antes, é 
(...) viver bem, praticar algum tipo de esporte, é por 
aí, entendeu? É por aí... até então não era muito 
direcionado a isso. (UBS I) 
 
E ninguém nunca vê pela prevenção. A maioria, né, 
não pensa nisso. Pensa assim: “Ah, eu tenho 
problema de pressão, meu pai tem um problema de 
pressão, mas ele não pensa que prevenindo eu posso 
tá saindo desse problema. Parece que não entende, 
não entra na cabeça da pessoa. Que prevenção é uma 
coisa muito além. (UBS III) 

 
Quando a pessoa tá doente, tem alguma coisa 
incomodando, ela vai procurar a solução pra isso 
deixar de ser um incômodo. Mas prevenir... não tá 
doendo nada, não tem nada de errado, é mais 
complicado de colocar na cabeça das pessoas . 
Acontece com o meu vizinho mas não acontece 
comigo... (UBS III) 
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Eu acho que a gente tem mais é que prevenir ... é o 
nosso trabalho, prevenir as doenças que podem 
aparecer ... Que nem Papanicolau, essas coisas, a 
gente tem que estar informando as pessoas ... sobre 
doenças físicas mesmo. (UBS IV) 
 

 

Saúde depende de um bom relacionamento social e 
com o meio 

 
Saúde acho que é a pessoa estar bem com ela mesma, 
com os outros com o meio em que ela vive, né? Com 
as pessoas em volta dela e tá assim, com a própria 
situação dela. Acho que isso é saúde. (UBS II) 
 
(...) às vezes a pessoa é saudável mas ela não tem por 
exemplo... ela é saudável mas ela não tem uma 
convivência com as outras pessoas, é se sente 
deprimida, ela não tem doença nenhuma, mas ela é 
uma pessoa assim que não vive .Eu conheço muita 
gente assim, que não tem problema nenhum, não 
precisa de médico, não precisa de remédio, não 
precisa de nada, mas você sente que a pessoa, não, 
não tá bem, que a pessoa não tá bem com o mundo. 
Ela tem que tá bem com o mundo e com os outros 
também. (UBS II) 
 
Você pode ter dinheiro, você pode ter seu trabalho, 
ser muito bem sucedido, mas dentro de você pode ter 
um problema muito sério, você não ser amada, você 
não gostar de si mesmo, não gostar das pessoas, 
maltratar as pessoas. (UBS III) 
 
[A pessoa], ela está doente com um problema sério. 
Ela está doente porque ela não está contente com ela 
mesma, convive com as pessoas, mas tá maltratando, 
[ou atentando] sabe, [atentar], o refúgio dela é te 
maltratar, o refúgio dela é te colocar à esquerda, 
entendeu?.(UBS III)  
 

 

Nas falas seguintes verifica-se que saúde está relacionada à qualidade de vida 

que inclui a prática de exercícios, principalmente a caminhada.  

 
Para ter saúde é preciso ter qualidade de vida 

 
Eu ia falar que assim, ter qualidade de vida , se você 
tiver uma boa qualidade de vida você já corta 50% 
das doenças, é 70%, 80, 90% . (UBS I) 
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[É, saúde depende muito da qualidade de vida da 
pessoa]. (UBS I) 

 
Falando agora da hipertensão, né quando você tá 
falando que não pode comer sal, não sei o quê, [tem 
gente] que tem sal escondido. Se fala também que 
você tá incentivando a fazer atividade física, tá 
promovendo, quanto mais melhor, tá formando 
grupos, né, que todos aqui tem, todo mundo faz 
caminhada, quase todo mundo...(UBS III) 
 
(...) caminhadas com os hipertensos, diabéticos, então 
é bom você tá incentivando eles. Às vezes eles são 
meio deprimidos. (UBS III) 
 
(...) [Eu falo para eles] “Eu [procurei] tanto ajudar a 
minha família a não ter um problema mais tarde 
como eu vou tá ajudando você porque eu posso falar 
que é ruim comer sem sal, mas só de saber que eu 
vou viver mais uns dez anos sem nenhum problema, 
sem tomar nenhum comprimido ou viver trinta anos 
super bem, né, fazer caminhada e saber que eu estou 
fortalecendo os meus músculos”. [Aí a pessoa fala:] “ 
Ah é, é verdade”. Você percebe que as pessoas tem 
um... “ Ah! Que a comida vai ficar ruim...”. Mas ela 
não olha que é a saúde dela, né? (UBS III) 
 

 
Saúde depende de muitos fatores 

 
Você tem que viver, quando você fala saúde (...) [elas 
colocaram para você o que deveria ser], o que tinha 
que ser, [por exemplo], mas tem que entender que 
está relacionado a muitos fatores. Tem muitos fatores 
relacionados à saúde. Tem que ver a qualidade de 
vida de cada um, entendeu? A vivência, experiência, 
sei lá, acho que abrange... tem muitas coisas que você 
tem que ver relacionadas à saúde. (UBS II) 

 
(...) é um boa alimentação ... não ser uma pessoa (...) 
sedentária. (UBS IV) 

 
Bom, saúde é o bem estar físico, mental e social, 
embora ninguém tenha completamente então todos 
nós de uma certa forma não somos [todos mesmo] 
saudáveis. (UBS III) 
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6.2.2.2 Perspectiva do processo saúde-doença como processo social 

  

Menos de um terço das falas dos agentes se referem à saúde como socialmente 

determinada, resultante das formas de trabalhar e de viver e caracterizada por um 

processo em que estão envolvidos os potenciais de fortalecimento e desgaste do trabalho 

e da vida dos diversos grupos e classes sociais. Os temas relacionados a essas falas 

foram agrupados em: “saúde não se resume à ausência de doença”, “ter saúde é poder 

contar com uma rede social de apoio”, “ter saúde é poder usufruir o momento do 

consumo”, “saúde é resultado de um processo”. 

Os agentes, principalmente das UBS III e IV, expressaram discordância com o 

significado de saúde como ausência de doença, por vezes, sem muita elaboração, 

expressando-se em discursos curtos e reticentes, categorizáveis aqui muito mais por 

conta do contexto de crítica em que foram expressos. Por vezes apontando o contexto da 

flexibilização do trabalho e da ausência e perda de direitos trabalhistas como 

responsáveis pelo desgaste e pela doença, por vezes, apontando as condições de vida 

como mais visivelmente responsáveis pelo desgaste. 

 

Saúde não se resume à ausência de doença 
 

Uma coisa que [as pessoas] confundem é a saúde com 
a doença. Você fala de saúde e a pessoa: “Ah, dor 
aqui, dor ali”... (UBS III) 

 
Nunca vê a saúde como lado bom, vê como lado da 
doença mesmo. (UBS III) 

 
Eu diria que a maioria, né. Eu hoje não vejo dessa 
maneira porque aprendi. Dificilmente você pergunta: 
“Você está bem?” [e a pessoa responde] “Eu estou 
bem, minha saúde é perfeita...” (...). (UBS III) 
 

 

Como pode ser verificado a partir das próximas falas, os agentes da UBS IV 

foram os únicos a apontar a relação entre a saúde e o desgaste resultante do trabalho 

repetitivo e da flexibilização das leis trabalhistas. 

 

(...) muito trabalho ... principalmente aqui em São 
Paulo, falam que é a cidade do trabalho ... todo o tempo 
a gente está trabalhando ... E aí não está saudável e 
também não sabe que não está. 
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Ou você trabalha para sobreviver, ou você vai parar de 
trabalhar para cuidar da sua saúde, e viver do que? 
(...) Está ligado muito ao trabalho a saúde ... 
Tem gente que é obrigado, tem que trabalhar muito e 
ganha muito pouco ... 
Saúde está tão relacionada ao trabalho, que nem por 
você estar trabalhando você está com saúde. Porque 
muitas pessoas ficam doentes no próprio trabalho, né, e 
perdem a saúde. Por esforços repetitivos, muitas 
pessoas ... tendinite, essas coisas ... é no próprio 
trabalho, então não estão saudáveis no próprio trabalho. 
Quando você excede em alguma coisa você (...) acaba 
[se] desgastando de alguma forma. Excesso de trabalho 
então é uma coisa que ... eu vou pegar um exemplo, 
minha mãe. Minha mãe a vida inteira trabalhava, tipo 
natal, ano novo ficava trabalhando para uma 
contratada, a vida inteira. (...) Quando (...) meu 
primeiro irmão morreu, ela tinha direito de ficar tantos 
dias em casa, ela trabalhou. A vida dela era trabalhar. 
Quando ela ficou doente mandaram ela embora. Ela 
passou mal de emergência, ela vinha com dores há 
tempo, há anos assim ... o dia que ela passou mal para 
valer, que precisou correr com ela para o hospital, ficou 
lá a noite inteira, o dia ... precisou fazer uma cirurgia 
de emergência, rapidinho assinaram as férias dela, 
deram férias ... e assim ... a mandaram embora. Não 
aceitaram mais. Foi um rolo muito grande. E ela passou 
cinco anos se dedicando à aquela firma de tal forma 
que quando ela caiu doente, ela não teve ... ela ficou 
assim ... num descompasso total. Quer dizer, ela 
trabalhou tanto, se desgastou tanto ... e geralmente não 
tem retorno. Porque no trabalho se você ficar ruim, 
arrumam outra e colocam no teu lugar. (UBS IV) 

 

As falas seguintes demonstram a percepção de que a saúde está relacionada 

diretamente com as formas de viver. 

 

Agora, a [idéia] de saúde agora já vem com outro 
parâmetro que o que que é: vamos começar pela 
prevenção: na condição como lugar onde mora, como 
se mora, o que que come, que atividade física a pessoa 
tem (...) da parte da prevenção. (UBS I) 

 

Ah! por exemplo, para você... Não adianta, como ela 
falou assim, um exemplo que ela deu, o bem-estar, não 
adianta a pessoa tá bem, não tá se sentindo mal mas 
talvez (...) internamente talvez ela não esteja bem, tá 
faltando alguma coisa pra se completar ou o local 
mesmo aonde mora, é... atividades, moradia, lazer... 
(UBS II) 
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A parte social também é importante, né? Porque a 
habitação, escola, transporte, tudo isso envolve, 
envolve né, o estar bem, ter saúde né, porque a gente vê 
que a nossa população, ela se desgasta muito, tem que 
pagar o aluguel, a água que cortou ou o ônibus que 
demora para passar, dificuldade para chegar no 
trabalho, a falta de vagas nas escolas públicas, né, 
então acho que tudo isso... saúde é uma coisa muito 
complexa. (UBS II) 

 

Que a gente tinha uma idéia de saúde que era somente 
bem estar físico, você não tem um problema de saúde. 
Hoje, pelo menos eu acredito que não é somente isso, 
vai além disso, (...) meu meio de vida, a maneira como 
eu me alimento, a maneira como me visto a maneira 
como planejo, o lazer. Aprendi também que ninguém 
hoje em dia...(UBS III) 

 

Contar com uma rede social de apoio também foi apontado pelos agentes da 

UBS I como potencial de fortalecimento diretamente relacionado com a saúde. 

 
Ter saúde é poder contar com a rede social  

 
A gente tem que procurar sempre deixar assim, uns dez 
minutinhos para bater papo porque as pessoas 
procuram os grupos mais para conversar mesmo, para 
desabafar e a gente percebe as mudanças e como elas 
vão reagindo às coisas de uma maneira diferente , com 
mais força, depois que passa a participar de vários 
grupos a fazer outras amizades, então, você vê, quando 
acompanha continuamente, então você vê a diferença, 
né e doenças e dores que apareciam aqui e ali e que não 
tinham explicação (UBS I). 

 
Através das caminhadas de alguns usuários meu, se vê, 
eu estou vendo eles mais motivados [a caminhar]. São 
poucos, mas... alguns desmotivaram, mas ajudou 
bastante, isso de estar vendo os amigos que há muito 
tempo não se via, mora tão próximo e não se via, uma 
troca de informações de idéias também... (UBS I). 
 
Porque os ricos, (...) eles também ficam doente, também 
morrem, né? Mas o pobre precisa de um pouquinho mais 
de atenção, de ouvir, saber que tem uma pessoa que vai 
na casa dele todo mês, uma pessoa que pode passar e 
falar o que está sentindo. Então eu percebi que muitas 
doenças da população pobre é a carência... (UBS I) 
 
Aí eu falei, pensei comigo: “Tenho que dar atenção pra 
ele , porque ele é uma pessoa que quer conversar com 
alguém”. Então às vezes a gente vai pelo caminho, quer 
pegar aquela pessoa que tem que dar atenção para aquela 
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pessoa porque ela é uma pessoa sozinha que não tem os 
filhos, cada um cuida da sua vida, às vezes o vizinho, 
não tem um vizinho que dá atenção. Então o agente de 
saúde, eu concordo com o que ela falou... realmente isso 
foi muito importante para as pessoas que moram 
sozinhas também. É um apoio (UBS I). 
 
 
 

Os agentes deixam claro nessa próxima fala que saúde está intimamente 

relacionada com a possibilidade de consumir. 

 

Ter saúde é poder usufruir o momento do consumo 
 
(...) Se ele pode comprar isso com o suor do trabalho 
dele. Então emprego, isso dá uma paz que favorece 
bastante a pessoa a ter saúde. Não é só pensar no 
medicamento, não é só o remédio lá na farmácia, não. 
É entrar na farmácia, entrar no mercado, entrar no 
cinema, entrar no teatro, é ir no shopping, comprar uma 
[roupa], é ser feliz.. (UBS I) 

 

Saúde é resultado de um processo 
 

A pessoa estar bem total, assim, é muito difícil para 
alguém estar saudável, porque geralmente quando você 
conserta uma coisa... sempre tem alguma coisa na vida 
da pessoa que a pessoa tem que tá consertando. Mas 
assim, acho que saúde é um , uma coisa tão .... (UBS 
II) 

 
Acho que é por isso que não dá pra você ser saudável 
(risos) porque a gente, às vezes você tem, como ela 
mesma falou, você tem dinheiro, mas de repente tem 
um problema na sua família, alguém tá doente, ou 
[alguém sofreu um acidente] é um círculo vicioso, uma 
hora tá muito bem, daqui a pouco... (UBS III) 

 

 

6.2.3 As concepções de educação em saúde dos agentes verificadas a partir dos 

grupos focais e das entrevistas individuais 

 

Um pouco mais da metade das falas dos agentes nos grupos focais e nas 

entrevistas individuais permite perceber que a concepção de educação em saúde que 

permeia seu trabalho é a pautada na transmissão de informações e em receitas para se 

adquirir saúde caracterizando uma atividade prescritiva e normativa. Optou-se por 

apresentar as entrevistas e os grupos focais juntos pois não houve diferenças 
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expressivas entre as falas. Conseqüentemente, menos discursos explicitaram a 

concepção de educação em saúde como resultado da construção da intervenção pautada 

no respeito aos conhecimentos e experiências dos usuários, sem desconsiderar seus 

saberes e percepções a respeito de sua saúde.  

É importante ressaltar que as falas relativas à educação em saúde praticamente se 

equilibraram entre as concepções mais prescritivas e mais emancipatórias o que não 

aconteceu com as concepções de saúde dos agentes que se caracterizaram por falas 

mais conservadoras, no âmbito da saúde pública. 

 

 

6.2.3.1 Educação em saúde prescritiva 
 

 A educação em saúde prescritiva como o nome diz se configura em um processo 

de “prescrição” de “receitas prontas” para ter saúde. O “público-alvo” é concebido 

como passivo, devendo aceitar as orientações sobre sua saúde feitas pelos técnicos que 

detém o conhecimento. Os agentes comunitários são os pseudo-técnicos que apenas 

reproduzem essas orientações sem na verdade ter domínio sobre o conhecimento que as 

engendra. 

 As falas foram organizadas nos temas: “educar é fornecer informações focais 

sobre cuidar da saúde”, “educar é amedrontar os usuários para que previnam a doença”, 

“educar é promover mudança de hábitos”, “educar em saúde é repetir várias vezes a 

informação” e “educar em saúde é realizar um trabalho de convencimento”. 

 Os temas se formam a partir da influência da ideologia dominante da área da 

saúde pública que se caracteriza pela culpabilização do indivíduo e de seus hábitos pela 

doença, exigindo-se então que tais hábitos sejam modificados, colocando sobre seus 

ombros a transformação de sua situação de trabalho, vida e saúde. A estrutura e a 

dinâmica de classes do modo de produção são vistos no máximo como pano de fundo 

ou como um dos fatores relacionados aos problemas de saúde – o chamado fator social 

-, escamoteando-se as desigualdades sociais e em saúde e dessa forma perdendo-se a 

oportunidade de uma reflexão imprescindível para compreender os caminhos das 

soluções coletivas para os problemas de saúde. 

  A educação como inculcação ideológica – característica da educação 

prescritiva - está bem representada pela repetição sistemática de informações sobre 



 74 

programas focalizados que perfazem a assistência pública de saúde e que caracterizam 

o Programa de Saúde da Família. 

 

 

 

Educar é fornecer informações focais sobre cuidar 
da saúde 

 
(...)é mutirão que nós fizemos, é ir de casa em casa 
nas nossas microáreas, conversar com a população, 
distribuir folhetos, fazer questionário. (UBS I) 
 
[Educar em saúde é] Falar de uma doença, falar como 
tratar uma doença, ser capaz de falar como a pessoa 
deve proceder, né? A pessoa doente, sei lá, a pessoa 
cardíaca você vai falar como essa pessoa deve 
proceder, orientar sobre determinadas doenças, né... 
(UBS I) 
 
Educar para a saúde... Olha, de pessoas de baixa 
renda, uma [mentalidade] assim de alimentos baratos, 
né? Para que possa se nutrir para que não possa ficar 
hipertenso e sei lá...É difícil, pessoas com diabetes 
também, procurar caminhar (...). (UBS I)  
 
(...) educação em saúde é educar o paciente como 
tomar o remédio, ver se tá tomando o remédio 
corretamente, entendeu? (UBS II) 
 
Às vezes o paciente assim “Ah, não!”, o médico foi 
lá... Outro dia eu fui lá vi uma mulher que queria 
tomar óleo mineral porque o intestino dela não 
funcionava. “A senhora já tentou a dieta, já tentou 
não sei o quê?” “Não quero saber de nada disso, eu 
quero o óleo porque eu tomo , porque eu tenho que 
tomar o óleo todo dia senão o meu intestino não 
funciona” sabe assim, e é difícil você entrar na cabeça 
daquela mulher porque... Hoje, ela faz as coisas da 
dieta, tudo e ela não precisa mais tomar o óleo. Não 
tá tomando mais, mas foi muito difícil a gente 
convencer ela que se ela chupasse a laranja com 
bagaço, se ela comesse tais coisas... (UBS II) 
 
[Educar] (...) faz a parte da prevenção, ele faz a parte 
da orientação, [que é a mesma que a prevenção], né? 
Essa orientação básica que a gente faz no dia a dia, 
né? (UBS II) 
 
Mas é assim, um ano a gente conversando com essa 
comunidade, informando a necessidade da prevenção 
de câncer de colo de útero e ainda a gente consegue 
encontrar resistências nas mulheres (...). E não que 
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elas não estão vindo. Aos poucos vêm e pra gente eu 
acho que é uma vitória. Cada vez que vejo uma que 
bati, bati ali e ela por algum motivo tinha resistência 
e hoje ela vem, então a gente consegue ficar feliz, a 
gente conseguiu mudar, nem que seja uma coisinha 
(...) de vez em quando a gente consegue. É a 
perseverança (...). (UBS III) 

 
A gente mostra assim: que ela tá fazendo, o que ela tá 
fazendo que pode ter de conseqüência, que pode ser 
bom e pode ser ruim (...). (UBS III) 
 
(...) educação assim, que nem ... chega lá e a pessoa 
... a mãe está dando de mamar para a criança errado. 
A gente vai educar ela assim, ensinar ela de como 
fazer melhor. Você vai ensinando, é uma forma de 
‘educação’, entre aspas, para a pessoa, “não é assim 
que dá de mamar, é assim. Assim é melhor do que 
como você está fazendo. A mamadeira, assim é 
melhor fazer”. Então você já está educando a pessoa, 
uma coisa que vai ser mais adequada para a criança. 
Essa é uma forma de educar a pessoa, nesse sentido, 
em relação a saúde, assim. Informação já é uma 
educação para a pessoa, né? (UBS IV) 
 
Educação é aquilo que a gente falou, que é 
conhecimento, né, passar conhecimento. E saúde é 
passar conhecimento, às vezes até cuidados com a 
saúde. Tem coisas que você não consegue mudar, 
você não consegue abrir uma laje e colocar uma 
janela para cima, você não consegue derrubar a 
parede do vizinho, mas sabe ... lidar com o mofo da 
parede ... aquela coisa ... os truques, que uma vez a 
(...) [médica] passou para a gente, do cal ... que é tão 
baratinho, porque a tinta está cara, mas você pode 
comprar um cal e passar ali ... e acaba com o mofo 
pelo menos por um tempo ... o cuidado da parte 
respiratória, principalmente dentro de casa, onde você 
passa uma boa parte do tempo. Passar esses 
conhecimentos ... e às vezes até para a gente ... 
Quando a gente começou, que começou a aprender, 
algumas coisas mudou. Parou de comer Mc 
Donnald’s ... (ri) ... eu parei de fumar ... Até quando 
comecei a trabalhar eu era fumante... (UBS IV) 
 

 

As informações relacionadas à saúde incluem aquelas relacionadas mais 

diretamente ao auto-cuidado e outras categorias concernentes ao que é denominado 

como qualidade de vida. 
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Tinha um paciente que vinha todo dia tomar insulina, 
aí quando o posto tava fechado de sábado e domingo 
ele não tomava insulina e ficava passando mal porque 
não tomou a insulina aí correu para tomar a insulina. 
Isso ele já há fazia pelo menos uns dois anos e 
ninguém nunca tinha chegado pra esse senhor e 
falado assim: “olha, não precisa ficar esperando a 
gente aplicar insulina, você pode, né, se automedicar, 
tudo... Aí quando mudou, que começou o PSF foi 
uma auxiliar que entrou e ela achou, num dia que ele 
passou mal e veio tomar, foi ela que pegou, aí ela 
disse assim: “Ó, a insulina se faz assim, assim e 
assim, como o senhor já deve saber porque o paciente 
que é insulino-dependente geralmente o médico 
ensina. Então (...) o senhor não vai me aparecer aqui 
na segunda-feira passando mal, porque a gente não 
vai...” ela disse assim: “a gente não vai aplicar 
insulina no senhor, tá?”. Aí passou, diz que na 
primeira semana foi tudo bem e na segunda semana já 
voltou e uma aplicou. Então assim, ninguém nunca 
ensinou pra ele mesmo que não fosse... para ele 
chamar alguém da família, pra dizer pra ele que não 
precisava esperar as meninas pra aplicar insulina. 
Então isso é uma coisa muito... Porque é assim: não é 
questão de querer, assim, de se livrar do paciente, não 
é isso é que é uma coisa assim: você tem que educar o 
paciente [para uma coisa assim] e se der um feriado? 
Vai ficar cinco dias sem abrir e aí? Ele vai morrer? 
(...). (UBS II) 

 

 

Em relação às entrevistas individuais, verificou-se que as informações de como 

cuidar de saúde representaram a maior parte das falas dos agentes que consideraram 

educar em saúde uma atividade em que se fornecem informações que vão desde os 

cuidados de higiene, a prática de exercícios, até orientações sobre convivência social. O 

teor se repete em relação àquilo que foi discutido nos grupos, ou seja, há uma visão de 

mundo entrecortada por alguns clichês sociais daquilo que é considerado ideal de 

saúde, como a boa higiene e os comportamentos sociais condescendentes. 

 

Eu acho que assim, o objetivo, o que a gente pensa em 
estar fazendo é estar orientando, que às vezes uma coisa 
que você acha que é tão simples, fácil, para aquela 
pessoa pode ser novidade. Então, educação em saúde, 
por exemplo, vou falar sobre água. Então, eu vou falar a 
nossa água deve ser filtrada, “Ah, mas eu não tenho 
filtro”. “Não? Então você pode ferver”. Então, essa é 
uma orientação, que você está caindo para saúde (...) a 
educação começa aí, isso é o básico, ‘basicão’, que seria 
a higiene, o cuidado com a água, o cuidado com as 
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necessidades.Agora, indo para a saúde propriamente dita 
assim ... seria assim ... aí já alguma coisa que a pessoa 
tenha. Então: “Olha, a senhora tem uma certa idade”, 
tipo se ela tem 45 ... 50 anos, “A senhora não deve 
abusar do sal” (...). A gordura a mesma coisa. Então, 
procura não usar determinado tipo de gordura, porque 
faz mal, né, para a saúde (...). [Mas as orientações] não 
são só da parte de higiene, biológica, mas também a 
parte de convivência (...).Aí você vai falar: “mas como 
que é a vida de vocês?”. “Então, a vida, quanto melhor 
vocês tiverem a convivência em família, respeito uns 
com os outros, melhor também vai ser a tua saúde, 
porque se você fica estressada, brigando, gritando...”. 
Aquela mãe que grita para caramba e os filhos gritam, e 
todo mundo gritando, naquela casa a saúde fica um 
pouco prejudicada. Aos pouquinhos, eu acho que isso vai 
minando um pouco a saúde. “Então, o que te irrita?” 
“Ah, eu fico muito irritada, que eu fico muito em casa 
(...)”. Então, eu acho que é ensinar tudo isso para as 
pessoas, é falar tudo que ela pode fazer e que em termos 
de saúde vai melhorar a saúde dela. (E3 UBS II) 
 

Educação em saúde para mim engloba muita coisa. Mas 
basicamente o que eu tento passar para os pacientes 
assim ... a relação da higiene, dos cuidados básicos em 
alimentação, cuidados com lixo, escovação de dentes ... 
coisas assim normais, né. (...) aqui a gente tem bastantes 
projetos, tem coisas que estão em prática, né, e a gente 
vai passando. A gente como agente de saúde passa nas 
casas das pessoas informando, orientando, né, tentando 
melhorar essas coisas. Modos de prevenir problemas de 
saúde... prevenir, né... (...). A gente vai na casa das 
pessoas e quando a gente entra na casa da pessoa a gente 
descobre como ela vive, né ... As pessoas não tomam 
banho, não limpam a casa... aquele lance todo, né. Tem 
cachorro, gato dentro de casa ... a pessoa está com 
feridas expostas ... aí fica complicado. E a gente foi 
desenvolvendo um trabalho assim em educar as pessoas 
à higiene, né. E curativos na perna  (...) Eu falo ... toda 
semana eu chego lá: “Segunda-feira eu vou passar aí”. 
Aí ela: “Ah, vou me esforçar”. A coisa está mudando 
bastante, viu ... Está quase fechado, mas andando ela não 
está ainda não. (E4 UBS II) 
 

Educação em saúde para mim... a pessoa ter idéia de 
como estar com a saúde melhor, né, tem pessoas que não 
tem essas informações, vivem de qualquer jeito e está 
tudo bem ... Eu acho que tem que ter uma certa 
disciplina para ter uma padrão de vida e saúde bem 
melhor. (E5 UBS III) 
 
A gente está cobrindo a assistente social num ... só que o 
trabalho é dela, né ... em planejamento familiar. Mas aí 
agora a gente está dando no lugar dela. A gente procura 
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orientar, falar: “Não faça isso”. [Educação em saúde] é 
grupo. (...) eu queria fazer um grupo de meninas (...) que 
tem vida sexual, mas que não são casadas. Eu queria 
fazer um grupo educacional com essas meninas, para que 
não viessem depois no planejamento familiar. Porque as 
moças que a gente recebe aqui vem tarde demais, vem 
quando tem seis filhos ... muitas nem usam camisinha 
(...) não sabem quais são os métodos que tem (...) Então, 
tem filho ... não é por opção, tem porque tem. (...) Então, 
eu sinto que eu queria fazer um trabalho mais com essa 
molecada ... um diálogo mais para a idade ... não uma 
coisa tão assim padronizada ... que nem eu recebo 
homens e mulheres ... para laqueadura e vasectomia. Eu 
não quero fazer isso, eu quero que a coisa seja feita antes 
de chegar nesse ponto. Tanto que fico contente às vezes 
quando vejo uma mocinha nova ... tendo um filho só e já 
está querendo se prevenir ... já quer colocar o DIU ... fico 
feliz (...). Precisa de orientação, na hora certa, no 
momento certo. Porque não adianta falar: “não transa”. 
(...) Porque vão transar mesmo, a t.v., apoia ... a cultura 
da pessoa também é propensa a isso ... então precisa da 
informação certa na hora certa, para que não haja esses 
exageros que tem por aí ... (...) então, são ensinamentos, 
que numa consulta de ginecologista ... se há boa vontade 
dá para dar uma explicaçãozinha, mais ou menos. (...) 
mas isso é muito pouco, não explica que se não tomar o 
remédio ... que logo que lembra tem que tomar o 
perdido, e tomar o outro na hora certa ... isso ninguém 
explica ... então está muito falho. Isso que eu sinto, que 
não posso fazer ainda aqui ... 
E a E... fez um grupo, da minha equipe, fez um grupo 
com o Dr. M..., de diabete e hipertensos (...). Então, aí o 
grupo dela estava cheio de gente que realmente estava 
controlando a diabete e a pressão alta. Porque, o que é 
controlar? Semanalmente vir... E se desse pico, o médico 
medicava, ou ia para pronto socorro. Isso que é 
controlar. (...). (E1 UBS I) 

 

 

Para fazer com que a população siga as orientações, os agentes chegam a utilizar 

mecanismos de amedrontamento como pode ser verificado nas falas dos grupos focais.  

 

Educar é amedrontar os usuários para que 
previnam a doença 

 
Normalmente diabetes não é de uso contínuo de 
açúcar, tem pessoas que já nasce, isso é genético, já é 
de família, e as pessoas, assim, já descobre, já tem um 
certo cuidado, é assim, e estar vigiando, é estar... 
sabe? É... estar lembrando a pessoa que tem que 
cumprir essa meta para ela não chegar num quadro 
clínico irreversível que o posto não vai conseguir 
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atender, [em São Paulo] não tem hospital sobrando, a 
pessoa vai morrer ali, vai ficar acamado... (...) assim 
já [faz um trabalho] de amedrontar para não chegar 
num quadro clínico, sabe, irreversível. Na minha área 
é bem assim ou... né? Porque você não tem respaldo, 
você não tem hospital, você não tem um cárdio, você 
não tem ortopedista, de noventa a cento e vinte dias 
para marcar um ortopedista, para fratura, para 
tendinite, então eu estou sempre pedindo para as 
pessoas para não terem... para vigiar a si mesmo... 
para não chegar a esse quadro porque depois que 
chega a gente não pode fazer muita coisa... (UBS I) 
 
Teve que chegar (...) dizer pra ela então: “É o 
seguinte: se não adianta fazer tudo isso que a gente tá 
dizendo para a senhora ir no banheiro, então a 
senhora deve ter alguma coisa no estômago, uma 
doença, alguma coisa, porque, gente que faz essa 
dieta e não vai ao banheiro, é porque tem doença no 
estômago. Pronto, aí ela ficou com medo de ter um 
câncer no estômago (risos) e rapidinho ela fez a dieta. 
Pronto! Hoje (...) ela fica super feliz: “Olha eu vou no 
banheiro todo dia” (...). (UBS II) 
 
Essa pessoa não tomava remédio pra pressão, pra 
hipertensão, ela não fazia nada, ela não media a 
pressão dela, ela não tava nem aí e depois disso eu 
tive que meter medo nela, foi à base de ameaças mas 
eu consegui... (risos). (UBS III) 
 

Chega um momento que você realmente tem que 
dizer a que veio.. 
Mostrar o poder de persuasão, né? 
Você insiste mas tem uma hora que você fala assim: “ 
não, agora vamos bombardear”. 
Se não pelo amor, pela dor ... (UBS III) 

 
Tem que perceber quando é o momento, tem o 
momento próprio: “tá vendo, com fulano aconteceu 
isso, teve um AVC, tá com uma ferida enorme na 
perna, quer que aconteça isso com você? Se cuida, 
vai lá no posto” (UBS III). 

 
(...) Tem que ir... tem que chacoalhar, tem que dar um 
medinho de vez em quando, senão... (risos). (UBS 
III) 
 

 

A estratégia de amedrontamento também ficou bastante evidente nas falas de 

dois agentes durante as entrevistas individuais. 

 
(...) eu conversei com ela, falei para ela, falei “Olha, 
você tem a sua mãe. A gente é responsável pelos 
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nossos, pela família da gente. Eu não vou denunciar ... 
não estou fazendo o papel de te denunciar ...”, porque 
eles já ficam com medo, assim, quando o agente de 
saúde vai lá, que vai fazer uma denúncia, sabe ... 
Falei: “não estou denunciando você, mas se for 
preciso, eu vou ter que tomar outras providências, 
estar encaminhando para a assistente social, depois 
passa para o coordenador. Então, eu gostaria que você 
desse uma providência. Ou você arruma uma pessoa 
para poder estar ficando com ela, porque o seu 
sobrinho, todas as vezes que eu venho aqui ele não 
está, não encontro, então não é ele que está cuidando 
dela. E ela já é uma pessoa que precisa. Porque igual 
falei para você, ela pode cair tomando um banho, ficar 
lá caída, né ... ela é uma pessoa que tem diabete, ela 
tem que ter alguém para estar controlando (...)”. (E2 
UBS I) 
 
(...) Seu F... é um cara hipertenso, diabético, aquele 
que reclama de tudo (...) eu sempre insistindo: “Puxa, 
mas tem que se cuidar, o senhor tem diabete, não está 
usando nenhuma medicação, não está usando a 
medicação para hipertensão e tal”. “Não, que não sei o 
que, que eu não quero, porque isso é uma porcaria, 
isso é uma pouca vergonha, esse posto não presta”. Aí 
chegou num dia que eu acabei me irritando, sabe, 
falei, já que no método tradicional não vai, então vou 
fazer como funciona com alguns pacientes, né, que é o 
terrorismo ...(...) Aí passei por ele um dia (...) 
começou a conversar, reclamava de tudo, não sei o 
quê: “Ah, minha perna está inchada, aqui está doendo 
... não sei o quê”. “Vai lá no posto, passa na consulta”. 
“Ah, eu não vou naquela porcaria não, porque aquilo 
não presta”. Falei: “Sabe o que mais?, cansei, não sou 
eu que vou morrer picadinho ... primeiro corta o 
dedinho, depois o pé, depois a perna ... você já viu, 
vai virar uma coisa”. Aí ele ficou olhando na minha 
cara assim ... aí falou: “Mas não tem problema, 
quando morrer, eu vou morrer de uma vez”. Falei: 
“Deus ajude, né, porque você já pensou?, ficar 
dependendo dos outros numa cadeira de rodas, se o 
senhor tem um derrame?”. Aí ficamos discutindo mais 
um tempo. Quando foi dois dias depois ele me aparece 
aqui, para marcar consulta, fazer o exame ... Falei: 
“Que aconteceu seu F...?” “Ah, você falou tanto que 
eu ia morrer picadinho, que eu vim”. Eu já tinha 
tentado de tudo, era um paciente que ... (...). Foi bem 
difícil convencer de que era necessário. Para educar 
foi na base do terrorismo ...(....) uma coisa que eu 
achava que não funcionava ...mas acabou funcionando 
com ele. E com outros pacientes eu nunca tentei, não. 
Mas ele foi por causa de uma explosão que eu tive, 
falei: “Eu já não agüento mais ouvir o cara 
reclamando na minha cabeça (...)bom, eu tentei todas 
as formas possíveis antes (...). E não foi nem uma 
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questão assim porque eu quis fazer, aconteceu ... de ... 
de repente eu perder a paciência com ele, mas 
funcionou ... foi a única forma que eu consegui fazer 
ele ... e hoje está se tratando super bem. (E4 UBS II) 
 

 

 

Educar é promover mudança de hábitos 
 
Fazer saúde é muito difícil, gente . Educação em 
saúde... eles têm uns hábitos assim milenares, que já 
vem de pai pra filho, que aquilo é assim. (UBS II) 
 
Porque é um problema, a pessoa vem enraizada com a 
educação que ela teve, com o que ela tem hábito, com 
o conhecimento dela (...) a educação que ela recebeu, 
o conhecimento que ela tem na vida dela. (UBS II) 
 
Acho que a nossa função como agente comunitário é 
essa: mostrar porque a gente tá pedindo que aquilo 
seja feito que os hábitos sejam mudados, não 
drasticamente mas aos pouquinhos a gente vai 
mostrando a diferença entre quem usa e deixa de usar 
certas coisas que são importantes. (UBS III) 
 
Mesmo assim, acho que tem gente assim que é tão 
resistente, que na hora que você vê que não tem mais 
jeito, que ela vai mesmo continuando a colocar a 
moeda no umbigo do bebê, então você fala pelo 
menos pra ela esterilizar, desinfetar. Tem hora que 
não dá, tem gente que realmente não dá, tem gente 
que tira da carteira e põe a moeda (...) e aí você diz 
pelo menos pra desinfetar. “Se você vai colocar? Tá. 
Você acha que não dá certo, você vai continuar 
colocando, tudo bem, mas pelo menos...” Então você 
tem que dar assim alternativas (...) que é uma coisa 
difícil de abandonar. (UBS II) 
 
Então é difícil você pegar uma pessoa que viva 
cinqüenta anos de uma forma e mudar os hábitos 
dela. Que nem quando você chega o médico fala “Ah! 
Você tem que fazer um exercício físico, você tem que 
caminhar”. Aí ele vira pra você e fala: “Ah! Mas eu 
ando o dia inteiro. Você quer que eu faça mais 
serviço do que eu faço? Arrumo casa, faço tudo”. 
Então é difícil, então pra você poder convencer essa 
pessoa (...). (UBS III) 
 
Por isso que é importante, eu penso, que é importante 
que a gente saber orientar de uma forma que a pessoa 
consiga entender que mesmo que se ela tiver uma 
dificuldade para mudar os seus hábitos, se ela quer 
uma boa saúde, se ela se cuidar assim, ela vai ter uma 
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boa condição de vida, independente de ela ter 
dinheiro ou não, se a gente conseguir conquistar essa 
pessoa para entender melhor a importância de estar 
cuidando da saúde com certeza acho que é uma 
conquista que a gente tem que ter com as pessoas, 
para que elas entendam a importância de ter uma 
melhor qualidade de vida e que isso depende de ter 
uma boa saúde. (UBS III) 

 
Uma outra coisa também, é, uma outra coisa também 
que tem pessoas que são evangélicas e falam” Deus 
cura tudo. Só deus cura tudo”. E outras que são 
espíritas falam: “ Não, meus orixás cuida de mim e eu 
não vou... eles cuidam, eles sabe o que é certo”. (UBS 
III) 
 
Toma um chazinho caseiro que também é melhor do 
que um remédio. 
Tem um monte de coisa... (UBS III) 
 
È assim, a gente tenta não atrapalhar no que eles 
acreditam, mas a gente dá outras opiniões, né tentar 
fazer com que eles encaixem outra coisa. Às vezes 
eles tomando a água lá do chuchu que nem eu escutei 
hoje, que abaixa pressão, ela deixando o chuchu de 
molho e tomar, aí, mas assim: “Ah, mas não deixa de 
tomar o remédio não, tá? [com tom jocoso] Toma a 
sua agüinha com chuchu mas o remédio continua”. A 
gente deixa eles continuar desde que a gente veja que 
não vá prejudicar a saúde deles. Que nem aquele 
negócio de criança tá amarelinha. Outro dia eu tava 
numa VD de RN, o pai tinha fervido picão na água e 
ia dar pra criança tomar a água do banho. (UBS III) 
 

 

Nessa perspectiva, a educação em saúde é percebida como uma atividade que 

exige repetição incessante de informações. Existe a preocupação de que essas 

informações façam sentido para os sujeitos, mas apenas com a intenção de que sejam 

acatadas pela população com mais facilidade. 

 

Educar em saúde é repetir várias vezes a 
informação 

 
Então é uma coisa assim (...) é repetir, repetir, repetir. 
(UBS II) 
 
Cada vez que vejo uma que bati, bati ali e ela por 
algum motivo tinha resistência e hoje ela vem, então 
a gente consegue ficar feliz, a gente conseguiu mudar, 
nem que seja uma coisinha (...). (UBS III) 
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A gente não pode cansar, a gente tem que falar uma, 
duas três, dez vezes se preciso(...). (UBS III) 

 

 

 A aceitação das orientações pelos usuários se dá por meio de um exaustivo 

trabalho de convencimento e “conscientização” da população feito pelos agentes no 

sentido de convencê-las do que é certo para se cuidar da saúde, como pode ser visto por 

meio das entrevistas individuais. 

 

Educar em saúde é realizar um trabalho de 
convencimento 

 
Eu falo: “Ó, seu G... [usuário], estou agendando para 
você. Você é muito moço, hoje você não sente, mas se 
você deixar assim, quando chegar lá na frente, você 
vai pensar, puxa vida, por que eu não cuidei? (...) você 
tem que procurar, você tem que estar no meio, você 
tem que cuidar, não custa nada você estar indo no 
grupo. Você não vai toda semana, porque realmente 
eu sei que você trabalha, tudo, mas pelo menos uma 
vez por mês ... Uma vez cada dois meses (...) Você 
vai? “Vou”. “Posso contar com você então?”. “Pode” 
(...) Por exemplo, tem o seu M...(...). Nossa, é terrível 
(...) [mas] eu levo ele na conversinha assim. Falo: 
“Olha... (...) eu também tem coisas que eu abuso, mas 
depois eu mesma falo comigo mesma... olha ... e a 
pior coisa que tem é a gente ficar dando trabalho para 
os outros”. Você tem que pegar o ponto assim... Todo 
mundo tem um ponto vulnerável, né ... Uma pessoa 
quando é muito orgulhosa, assim, não quer dar 
trabalho, né, então você pega e fala do trabalho: 
“Depois fica dando trabalho para os outros, 
dependendo”. “Ah, é mesmo...”. Aí ele vem, sabe? 
Mesmo um pouco resistente, mas ele vem. (...) 
Então... o pessoal que eu sinto que tem mais 
necessidade, lá na minha comunidade, eu consigo 
levar. Agora, eu tenho uma comunidade que é rica, 
que não precisa, então aqueles lá não adianta, não 
querem mesmo... Dizem que tem convênio... Que está 
bem, que está se controlando com o convênio e tal. 
Então ... esses não dá para levar, né? (E3 UBS II) 

 

Comecei a explicar para ela, (...) que ela tinha que 
retomar o tratamento ... Mas no caso, o pessoal que me 
pediu para eu ir atrás ... não só porque ela tinha parado 
o tratamento, mas porque o filho dela, o menorzinho, 
que chama B...(...) tinha feito exame e constatou que 
ele tinha também [tuberculose]. Que teria que fazer o 
tratamento. Aí comecei a falar para ela do B..., que ele 
precisava fazer o tratamento também (...) aí que ela 
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voltou a ficar preocupada com a tuberculose. O filho 
agora, o menorzinho, né, estava com problema, e tinha 
que tratar. Aí eu conversei com ela, falei “Dona E..., a 
senhora quer retomar o tratamento, a senhora acha que 
vale à pena estar retomando?”. Ela falou: “Ah, eu vou 
retomar, por causa do meu filho, estou preocupada”. 
Então, com ela não se mostrou muito preocupada, não, 
mas com o filho dela se mostrou. Aí eu falei: “A 
senhora tem uma médica lá que a senhora gostaria de 
estar passando, tem alguma preferência?”.Aí ela falou 
que tinha preferência por uma doutora, (...), se eu 
pudesse estar marcando com ela, e à tarde, que é o 
único horário que ela tem (...) que é o horário que ela 
chega do serviço, então que ela viria. Aí trouxe essas 
informações aqui, conversei com as enfermeiras (...) aí 
elas ajeitaram tudo certinho... Aí ela veio, depois que 
ela veio a médica deu 15 dias de licença para ela, uma 
coisa assim ... para ela se organizar e agora ela retomou 
o tratamento. (E8 UBS IV) 
 
(...) Então, educação em saúde é exatamente isso (...) a 
gente conscientiza a família de que a limpeza, a 
higiene com a criança evita uma doença futura. E 
mesmo que ela venha a ter, mas com mais leveza ... 
entendeu? Então, para mim educação em saúde é isso 
... educação ... acho que é isso, conscientizar esse 
povo que a higiene ... que se você se alimentar bem ... 
E a gente tem mostrado, principalmente para famílias 
carentes, que quem come bem não é o rico, quem 
come bem é o pobre. Pobre que come legumes ... 
pobre que vai no sacolão e ele pode comprar algumas 
coisas. Eles acham que maçã, laranja ... frutas da 
época são coisas de grã fino ... e a gente vai na casa 
deles e mostra que não é só isso que pode comer. (E6 
UBS III) 
 
(...) educação em saúde seria... conscientização mesmo 
dos moradores sobre o que eles fazem, e como interfere 
na saúde deles, né? (E7 UBS IV) 

 
Ah, também tem a questão da ... o que marca também 
é a questão que a gente procura levar para a 
comunidade, mais sobre as questões do meio 
ambiente também, né. Porque a comunidade lá é meio 
... bem ... em questões de meio ambiente é bem sujo 
assim ... Tem um córrego lá, a gente procurou estar 
fazendo um trabalho educativo assim, de 
conscientização do... para a limpeza do córrego, né 
(...). Explicamos um pouco o que a gente estava 
querendo, né, que seria a limpeza do córrego. Um 
trabalho mais para frente sobre conscientização assim 
... um trabalho de evitar que os moradores jogassem 
lixo no rio ... mais isso, né. (...) Tem um local (...) é 
um local que também se acumula bastante lixo, e 
agora a gente está trabalhando nesse pedaço, (...) a 
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gente já está também fazendo um trabalho na área 
próxima, porque os próprios moradores mesmo ali 
que jogam, né. E a gente está fazendo um trabalho de 
conscientização mesmo, né, para não estar jogando 
lixo ali (...) para estar mobilizando até para que a 
população tenha um pouco mais de conscientização, 
estar tendo uma mobilização e vendo que não é legal 
jogar lixo, né? (E7 UBS IV) 

 

 
6.2.3.2 Construção coletiva do processo educativo em saúde 
 

 Os discursos relativos à educação em saúde como construção coletiva do 

processo educativo representaram pouco mais de um terço das falas dos grupos focais. 

Os temas foram semelhantes aos encontrados para educação no sentido mais amplo: 

educar em saúde é “respeitar a cultura e os limites do outro”, “mobilizar a população 

para a busca de direitos”, “intervir na situação de vida”, “questionar padrões veiculados 

pela mídia”. Destes, o tema mais freqüente nos grupos foi “educar se faz respeitando a 

cultura, a realidade e os limites do outro” e estava presente apenas entre falas dos agente 

da UBS III e IV. Verifica-se que essa idéia de educação em saúde se aproxima da 

concepção freiriana de educação emancipatória em que a cultura e o conhecimento 

anteriores dos sujeitos envolvidos são valorizados possibilitando que os moradores do 

território adscrito pela UBS tenham papel ativo nas intervenções realizadas sobre sua 

saúde. 

Em relação às entrevistas individuais, verificou-se que as falas referentes a uma 

concepção de educação mais emancipatória estava presente também em poucos 

discursos que consideraram a relação direta entre situação de vida e saúde. Os temas 

“educar em saúde se faz respeitando a cultura, a realidade e os limites do outro” e 

“educar em saúde é discutir cidadania” definidos a partir da discussão no grupo focal 

também estavam presentes nas entrevistas sendo que outros temas como: “educação 

depende da participação da população no processo” e “educação em saúde envolve 

orientações a respeito da utilização do serviço” aparecem aqui pela primeira vez. 

  

Educar em saúde se faz respeitando a cultura , a 
realidade e os limites do outro 

 
(...) sempre respeitando, claro, as crenças, às vezes 
ela tem religiões, (...) certas coisas, tem que respeitar. 
Muito isso, as crenças dela, a religião, o modo dela se 
vestir. Tem que ter respeito. (UBS III) 
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Você tem que ter a consciência de que tem coisas que 
a pessoa está carregando há tanto tempo que a gente 
não vai conseguir mudar os hábitos dessas pessoas, 
por mais que a gente tente, por mais que a gente 
explique pode melhorar, mas assim: Tem coisas que a 
gente não vai conseguir mudar. (UBS III) 
 
(...) é isso que é o importante acho, porque aí que 
entra a educação, o respeito, desde quando assim que 
nós começamos a trabalhar, nós tínhamos uma 
família (...), era uma família totalmente... que olhando 
aos olhos da sociedade... rejeitados, bêbados, uma 
situação muito crítica, difícil e a gente começou a 
trabalhar com essa família, um dia a gente ia, 
orientava, no outro dia você não conseguia nem 
entrar na casa (...) não dava nem pra entrar, tanta 
coisa, tanta sujeira... ao nosso ver a gente desistiria 
realmente de imediato porque não dava pra saber que 
ali era uma família, que ali tinha alguém que 
sobrevivia naquela situação. Mas com o tempo, a 
gente foi conquistando aquelas pessoas, não iam em 
médico, e o dono tinha uma baita de uma feridona na 
perna, já tinha bicho naquela perna... foi difícil pra 
gente conquistar e fazer com que eles entendessem 
que eles precisavam estar se tratando, precisavam 
estar ouvindo melhor, pra poder ter uma saúde 
melhor, até que a gente conseguiu trazer eles aqui... a 
enfermeira veio, fez o acompanhamento direitinho 
(...). 
Até pra gente trazê-lo aqui a gente teve que ter uma 
conquista legal respeitando a situação dele, para 
orientar que ele tinha que vir limpinho e ele veio 
bonitinho, limpinho, ele ficou amigo do médico e 
hoje a gente não vê mais essa família nessa situação.  
A gente baseou na situação que eles se encontravam 
(...). E a gente começou a conversar (...) o rapaz 
compreendia e nós fizemos o quê? Falamos da saúde, 
que ele tinha que cuidar da saúde. Como ele tava com 
problema na perna nós fomos direto no problema da 
perna, fazer curativo, tinha que cuidar Não fomos lá: 
“você tem que parar de beber”. Não. (...) a gente: 
“Não, a gente veio aqui pra falar de saúde, vamos 
cuidar da saúde [e depois a gente vê as outras coisas] 
e tinha que buscar... tivemos que ir buscar eles pra 
poder vim fazer o curativo. (...) E foi gostoso porque 
a gente viu que ele se cuidou. (...) marcou um dia pra 
vir buscar e trazer, eles tomaram banho, se arrumou, 
ele não bebeu pra poder tá vindo conversar com a 
enfermeira, que eles acham até que é médica. 
Foi um ato de conquista porque assim que a gente 
chegou e a gente falou pra ele explicando a situação 
pra ele, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte 
“eu não vou porque eu vou ficar internado e lá eu vou 
morrer”. Então a gente teve que trabalhar o lado 
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emocional dele e mostrar que ele podia confiar na 
gente que não era bem essa situação, que a gente não 
tava levando ele para internar a gente não tava lá pra 
poder incriminá-lo mas para ajudá-lo (...)... é um ato 
de conquista respeitando o limite da pessoa. (UBS 
III) 
 
Aos pouquinhos que... é claro, eu não sabia nem que 
[a paciente] era hipertensa. Aí eu como pessoa, como 
vizinha eu fui falando pra ela que ela tinha que se 
cuidar, que não era assim, que ela tinha que tomar o 
remédio direitinho. Aí comecei, o que eu tinha 
aprendido aqui, eu como vizinha, como amiga, 
comecei a passar pra ela, aí (...) ela foi me aceitando 
mais como profissional. Até que chegou um dia que 
ela precisou do agente (...), chega uma hora que 
eles precisam...(UBS III) 

 

A gente tem que respeitar a criação das famílias, né, 
que cada família tem uma coisa ... e eles também tem 
que ter opinião a respeito da vida deles também, né ... 
Tem mãe que dá o peito para todos os filhos e pronto, 
não precisa nem ir falar ... ela ia dar de qualquer jeito. 
O problema maior com amamentação é com 
adolescente que é mais difícil. Porque geralmente as 
mulheres mais velhas ... uma ou outra que tem o 
problema de não dar, né, ou é porque trabalha, então 
não tem tempo mesmo ... mas a maioria das mulheres 
mais velhas assim ... com mais de 20 não tem tanto 
problema. Adolescente é mais difícil. Porque é 
adolescente, é rebelde ... e quer curtir ... tem outras 
coisas na cabeça, quer ficar com a turminha, e não 
está preparada para ser mãe ainda, não está preparada 
para ser mãe (...). 

Quando vou fazer visita com uma mãe nova, 
principalmente de primeiro filho, aí eu pergunto: 
“Que você acha sobre esse assunto, de amamentar?” 
Porque ela já ouviu aqui no posto, ela já ouviu onde 
ela ganhou a criança, sobre aleitamento materno. Aí 
eu pergunto: “E você? O que você acha disso?”. Aí às 
vezes ela fala: “Ah, esses médicos falam demais ... eu 
não vou dar, porque eu não fui criada com leite, e 
estou viva até agora”, e outras “Ah, é legal”, mas por 
alguma razão no meio desse período ela acaba 
largando, né. Eu acho que é mais pela idade mesmo, 
por rebeldia. Às vezes ela até tinha intenção de dar ... 
Teve uma novinha que falou: “Ah, eu queria dar ... 
mas eu tenho que sustentar meu filho, eu tenho que 
trabalhar, não vou ter como dar o peito” .(UBS IV) 
 
[Em relação ao incentivo a amamentação, por 
exemplo] tem que ter muita paciência ... se ‘taca’ a 
criança no peito assim ... não vai adiantar nada ... tem 
que ter paciência. Tem que ver a casa também, se tem 
alguém para a arrumação da casa ... então, tem que 
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conversar isso, tentar entender qual é a rotina daquela 
família para você poder ajudar ela a amamentar a 
criança. Eu acho que nada é impossível, só que com 
todo mundo correndo, todo mundo sem paciência, 
estressado ... isso que acontece, que tira muito a 
amamentação da criança ... que param de amamentar 
(...) às vezes a pessoa chega no atendimento médico e 
o médico é muito autoritário: “Você tem que fazer 
isso, isso e isso”. Mas eles não perguntam: “Tem 
condições de fazer isso?, dá para você fazer assim?, 
dá para você dar comida assim?”. (...) o médico não 
chega a perguntar se ela tem condições de dar isso 
todo dia. Que aconteceu muito comigo, eu ia para o 
médico, ia para casa sempre com a receitinha pronta 
... ainda bem que Deus dava, que eu podia fazer mais 
ou menos do jeito que estava ... Mas ele não 
perguntava se eu podia comprar tudo aquilo, se eu 
tinha condições, ele não perguntava. Então, eles 
impõem muita coisa, a pessoa sai até assustada, 
porque sabe que tem que fazer isso e não tem 
condições, a pessoa fica meio... (UBS IV) 
 
[A questão da amamentação, por exemplo[ (...) vai 
[depender] também do ritmo de vida dela [da mãe]. A 
gente tem que argumentar, sim ... mas não adianta 
falar: “Você tem que fazer assim”, que a gente já viu 
que não dá certo, como fazem os médicos, a gente 
tem que ver como falar, para que elas recebam a 
gente de volta. Se eu vou na sua casa e falo: “É assim, 
assim e assim”, você vai me receber de volta? Não 
(...). 
Se você chegar na família só para impor coisas ... aí 
fica mais difícil de lidar, porque ela certamente vai 
fechar a porta. (UBS IV) 

 
 

  Nas entrevistas individuais, a visão de que para se educar é preciso respeitar a 

história de vida das pessoas, também estava presente: 

 

Ah, a gente estava falando assim: “Olha, nós somos 
agentes de saúde, então tem que ver esse problema da 
dengue” Que o foco mesmo, o intuito era esse. “Então a 
gente está pedindo, se vocês tiverem alguma coisa 
assim no quintal, que possa acumular água, (...). Então, 
o que vocês não forem fazer falta, né?” Eu já falo 
assim. A gente já tem aquele cuidado para não estar 
intrometendo na ... na história de vida da pessoa, né ... 
nas coisas deles, né, deles e ... Igual minha mãe, ela tem 
um monte de coisas, vai alguém jogar ... né ... Então: 
“O que vocês não forem usar” - porque tem pessoa que 
às vezes nem faz uma boa limpeza no quintal porque 
não pode nem pagar uma caçamba, né – “Então, o que 
vocês não forem usar, estejam trazendo” - demos um 
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ponto para eles, para que eles viessem colocar lá, que o 
caminhão iria passar, e a gente ia ficar perto daquele 
ponto ... para estar indicando. E eles contribuíram 
bastante (...). (E2 UBS I) 

 

 

 Na fala seguinte o agente relata a importância de se valorizar o conhecimento da 

população que aliado ao conhecimento técnico promove a construção do processo 

educativo baseado na troca. 

 

Então, educação em saúde ... (ri) ... eu entendo mais 
como uma relação entre ... no caso o agente 
comunitário, né, entre o agente e a pessoa que ele visita. 
No caso o agente com conhecimento técnico, e a pessoa 
com o conhecimento da vida dela, que ela já tem. 
Então, o agente comunitário passa um conhecimento 
assim do que ele aprende no [serviço], né, no sentido 
assim ... de que a pessoa, né, reflita em cima do que ele 
está falando. Que ela pare para pensar assim, se o que 
ele está passando é realmente válido para as condições 
dela ou não (...) e ao mesmo tempo tipo essa pessoa que 
você visita, ela vai passando também algumas 
informações do que ela entende (...) [mas] às vezes 
alguns [conhecimentos da comunidade] são meio assim 
... meio fora da realidade ... baseados em mitos (...)... 
Então, nessa situação, aí o agente comunitário trabalha 
bastante a questão. Mas quando são outras coisas ... 
assim ... por exemplo ... remédio natural que a pessoa 
toma, a gente também procura ouvir, pesquisar, para 
saber se aquilo ali tem ou não a ver, né, embora a gente 
fez ... uma época a gente fez uma pesquisa na 
comunidade, com as pessoas que tomam chá, essas 
coisas, e aí a gente ... nós fizemos algumas entrevistas, 
e aí muitas senhoras tomavam algumas plantas, não me 
lembro o nome, mas depois a gente foi pesquisar num 
livro de medicina alternativa, e algumas coisas tinha a 
ver assim, sabe. Tinha a ver ... [Então] nós digitamos 
isso aí, né, e dá para a gente usar ... [mas] a gente não 
usou. A gente deixou guardado ... Mas aí deu para ver 
que esse pessoal tem um conhecimento, né, tem um 
conhecimento de alguns remédios, até de auto cuidado, 
tipo ... às vezes ele não vem no médico, mas tem um 
remedinho ali, né, que eles tomam, natural ... ‘do mato’ 
como eles falam ... Nisso que a gente tem que ficar 
atento também, porque às vezes tem ... dependendo da 
situação, pode até tomar, sim, que não vai ter nenhum 
problema. Mas se o caso for grave, às vezes ... tem que 
procurar um profissional mesmo. (E8 UBS IV) 
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Entretanto, o conhecimento técnico acaba sendo mais valorizado do que o 
popular: 
 

[A] educação em saúde é como uma troca, né, de 
informações ... Lógico, não dá para diferenciar qual que 
tem maior valor, né, na verdade, de conhecimento assim. 
Mas eu acho que é a do agente comunitário, por ser um 
conhecimento técnico, às vezes tende a se sobrepor ao 
conhecimento da pessoa, né. (E8 UBS IV) 

 

 

Nas próximas falas o agente ressalta que a preocupação dos usuários com o 

cotidiano está diretamente relacionada com a saúde, principalmente em relação à 

adesão ao tratamento que depende dos desgastes da vida e do trabalho dessas pessoas. 

Verifica-se também a preocupação em não se realizar uma vigilância policialesca sobre 

a pessoa e o tratamento que ela se predispôs a realizar, mas sim um monitoramento que 

promove o apoio. 

 

(...) dependendo da informação que você dá para a 
pessoa, se ela vai absorver ou não, vai depender daquele 
momento assim da vida dela (...) o que está sendo 
importante para ela. Então, talvez no caso assim dessa 
moça (...) da S..., acho que naquele momento ali, num 
certo tempo, quando eu fiquei na marcação em cima, 
sem ser aquela coisa policialesca, ela ... devido ao nosso 
relacionamento, conhecimento e tal ... ela foi dando, sim, 
os medicamentos [para os filhos]. Mas depois que ela 
mudou, ela saiu da S... [bairro] ela arrumou um cara lá 
(...) e sei lá ... começou a acontecer coisas na vida dela, 
nesse relacionamento, né, aí parece que a questão da 
saúde dos filhos ficou em segundo plano ... então vai 
depender muito da situação da pessoa num certo 
momento, da importância que ela dá à informação que 
você está passando para ela. Então, eu acho que depende 
disso também, né. (...) então, acho que tem muito disso, 
acho que o nosso trabalho tem muito disso. Você 
depende demais da situação atual da pessoa, do momento 
assim, se ela estiver bem ... né ... se ela não tiver nenhum 
outro problema, que na visão dela é mais importante 
talvez do que a saúde dela ou de alguém ... alguma 
pessoa da família, a informação,  educação assim, parece 
que não tem muito sentido.(...) [Tem o caso] de uma 
[outra] moça também de ... tuberculose ...dona E...(...). O 
mesmo esquema, tinha parado o tratamento. As 
enfermeiras não conseguiam achar a casa dela, iam lá 
visitar e não achavam. E foi uma senhora que foi muito 
complicado, ela não quis fazer o cadastro (...). Aí eu 
cheguei na casa conversar com dona E. Eu falei [pensei]: 
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“Não, não vou falar da tuberculose porque ... quando eu 
fui fazer o cadastro essa senhora ... ela foi muito ... ela 
falou ... sabe, aquele - não!” (...). Então falei [pensei]: 
“Vou devagarzinho ... conversar com a dona E...” (...) Aí 
cheguei lá na casa, comecei a conversar com [ela] 
explicando o trabalho do agente comunitário. Aí a gente 
começou a fazer [o cadastro] ... e aí chegamos no ponto 
da tuberculose. Como falar com essa senhora da 
tuberculose, no sentido de você não estar indo lá para 
cobrar dela ... tipo assim: “Ah, vim aqui te vigiar, porque 
você não terminou o tratamento”. Aí ... não sei ... na hora 
que eu toquei no assunto da tuberculose, a senhora 
começou a chorar (...) Aí eu falei: “Dona E..., tem 
alguma coisa que a senhora quer falar (...)? Aí ela 
começou a falar que ela estava muito preocupada porque 
a empresa que ela trabalha parece que está acabando o 
contrato, da firma, ela está com medo de ficar 
desempregada, e não ter como sustentar os filhos. São 
três, e ela é a única provedora da casa (...) então, isso era 
o que estava deixando ela nervosa, né. Deixou tão 
nervosa que até ela parou o tratamento. [Agora] está indo 
certo. Agora a gente vai lá também de vez em quando. 
Procuro não ir muito assim ... de semana em semana ... 
porque senão a pessoa fica ... sei lá ... acha estranho, 
acha que você está indo lá para vigiar e tal ... é meio 
complicado. Então, eu acho que é isso assim, você 
aproveita muito os ganchos, né, e você está muito 
dependente do momento da pessoa, está muito 
dependente, então... você trabalha meio que... 
complicado às vezes ... (E8 UBS IV) 

 

 

Nas próximas falas verifica-se que os agentes tanto nos grupos focais como nas 

entrevistas consideraram que a tarefa de mobilizar a população para a conquista de 

direitos faz parte de suas atividades. Essa mobilização extrapola a luta pelo direito de 

acesso ao serviço de saúde e alcança outros setores como o da educação, da habitação, 

entre outros. 

Educar em saúde é mobilizar a população para a 
busca de direitos 

 
[Antes do PSF] Era uma moleza [aqui no posto], o 

pessoal ficava de [perna] cruzada lendo jornal, uma 
maravilha, a pessoa vinha, marca consulta, tinha, né?. 
Agora, não tem mais, porque o que aconteceu, os 
agentes conscientizaram as pessoas de que o posto 
estava aqui que elas precisavam estar procurando o 
posto, o que aconteceu? Um excesso de gente, né, e 
agora o posto não tá suportando esse tanto de gente. 
(UBS I) 
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Eu acho que nós, agentes comunitários, realmente o 
nosso trabalho é trazer as pessoas da comunidade até 
o posto de saúde (...). (UBS III) 
 
Então, a gente tem [conquistado aos poucos] o nosso 
trabalho, através do nosso trabalho de educação e 
conquista aos poucos, a gente tá vendo que o pessoal 
tá buscando mais [o serviço], eles estão mais 
interessados em cuidar da saúde. (UBS III) 
 
Quantas pessoas que não estavam usando o serviço, e 
depois que a gente começou a trabalhar na 
comunidade, a ir nas casas, explicar como que era ... 
tudo ... passou a vir, e vem numa boa ...(UBS IV) 

 
(...) fiz o curso de política porque eu quero tá falando 
para as pessoas sobre política também eu fiz um 
curso de dois meses lá na igreja, (...), tem o curso de 
política eu fiz, eu fiz o curso da brigada porque eu 
também sempre a maioria das pessoas são faveladas e 
eu queria estar ajudando as pessoas a ver os 
problemas das suas casas de fiação, bujão de gás (...). 
(UBS I) 

 
Então, o agente comunitário tem que ter essas 
informações [para a população buscar o que precisa]. 
Entendeu? Dizer assim “(...) ali demora mas você 
pode tentar” que eu já fiz muito isso, não porque 
alguém aqui no posto que era o certo, dizer, porque 
eu fui atrás, procurei, consegui para mim e consegui 
para as outras pessoas, aí você vai passando, aí você 
consegue, mas assim, eu acho que falta muita 
informação pra gente mesmo, entendeu? 
O trabalho do [agente] também é esse. Eu acho que 
não é você resolver, é você dar o instrumento para a 
pessoa ir lá e tentar resolver  
(...) não é porque tem o agente comunitário de saúde 
que ele vai resolver todos os problemas da vida dele 
[do usuário]. (UBS II) 
 
(...) não é você ir lá e dar, mas você mostrar o que ela 
pode estar conseguindo ... e não você acostumar a 
pessoa e ela ficar esperando você ir lá e resolver, não, 
mostrar pra ela como ela faz para resolver. (UBS III) 
 
(...) você pode falar: “eu fiquei sabendo de tal local, 
que tá precisando de gente...por que você não vai lá 
dar uma olhadinha?”, ou então, você já começa a 
preparar uma lista de endereços onde ela pode tá 
conseguindo ajuda. Quando ela te procurar e falar: 
“agora eu quero”, você fala: “já tá aqui”. Já tá tudo 
pronto pra ela. Então é um meio, você tá preparando.  
No caso, você pode até tá mostrando o caminho pra 
pessoa, cabe a ela decidir se ela quer ou não. (UBS 
III) 
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Eu acho que o nosso trabalho, existem casos e casos. 
Tem casos que você deve mostrar pra pessoa porque 
você sabe que a condição dele é de você orientar e 
dizer assim: “Se você for em tal lugar, você 
consegue”. Você sabe que aquela pessoa, se você 
orientar, ele vai, com um pouco de trabalho, mas ele 
vai. Agora existem casos que você tem que pegar na 
mão. (UBS III) 

 
(...) outra coisa que eu achei interessante no serviço 
da gente, quando a gente desenvolve as atividades 
comunitárias, e eu percebi já, desde que a gente está 
trabalhando, um pouco de mudança na comunidade. 
Principalmente na questão do lixo assim ... que as 
pessoas reclamam mas às vezes ela não sabe como 
agir, o que fazer, né. E depois que a gente começou a 
passar lá, tudo, agora eles correm para a gente ... A 
maioria das vezes “ah, tem muito rato, o que a gente 
faz?”. E aí a gente fala: “Tem coisas que a gente pode 
fazer, mas tem coisas que vocês também podiam 
fazer”. Porque às vezes são coisas simples ... Tem a 
sub-prefeitura que cuida dessas preocupações assim 
... e eles acham que só a gente que tem que entrar em 
contato com a sub-prefeitura. E não, tem um número 
para a população ligar lá e reclamar e pedir que seja 
consertado, que seja arrumado, que seja feita alguma 
coisa. A gente tem que passar isso, (...) tem gente que 
não sabia disso, né. Foi um vínculo que foi criado 
com o tempo, né? (UBS IV) 

 
(...) eu tinha como visão de agente comunitário de 
saúde quando comecei que eu estaria agindo com as 
famílias para divulgar prevenção de saúde. Chegar lá: 
“você tem que tomar tal medicação”. Essa era a 
minha visão como agente, quando eu assumi. Hoje eu 
vejo, não, de uma maneira diferente que além de ir 
até lá e promover a saúde, eu tenho que ajudar essa 
comunidade a buscar os direitos que são oferecidos a 
ela (...). (UBS III) 

 
A comunidade, ela tá se inteirando. Acho que a nossa 
função principal é essa. Nosso projeto tá começando, 
nosso programa tá começando. Então a nossa função 
hoje é essa: trazer a comunidade pra uma realidade 
que a gente vive, pra ver se a gente consegue mudar. 
É como a I..., a B... falou: agente de mudança, 
mudança pra que, mudança pra melhor. (UBS III) 
 

 

 Entretanto, os agentes buscam dar apoio e receiam serem percebidos como os 

únicos instrumentos a serem acionados e cobrados para suprir as necessidades de saúde.  
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Eu já estava conversando uma vez com essa senhora, num 
lugar, e passou outra e viu eu conversando ... vendo a 
precisão dela ... foi na casa, juntou um monte de cobertas ... 
é uma coisa assim, sabe ... Ou a gente pergunta se puder 
levar para a pessoa, mas sem a gente [mesmo dar] 
entendeu? Senão depois nós somos os distribuidores de 
cesta básica ... Eu falo: “Fulano está precisando, se você 
puder doar uma cadeira de rodas, alguma coisa, mas não a 
gente ir lá, levar (...). (E1 UBS I) 

 

 

Da mesma forma, na unidade de saúde, evidencia-se a situação do agente como 

instrumento de trabalho, submetido na divisão do trabalho, ao comando dos 

profissionais que realizam a parcela intelectual do processo de trabalho  - a enfermeira 

e o médico. 

 

[a enfermeira] fala isso, o médico fala aquilo e pior 
ainda: quando o médico tem uma visão e o enfermeiro 
tem outra, um fala “faz”, o outro fala “não faz”, “isso 
tá certo”, “ não isso tá errado”, você fica sendo um 
joguete no meio deles, entendeu? Então, eu acho isso, 
eu já coloquei isso... (UBS I) 

 

 

 Nas próximas falas dos grupos focais, é possível perceber que os agentes 

reconheceram uma relação direta entre situação de vida e saúde e que uma intervenção 

efetiva implicaria na busca pela transformação dessa situação. A relação entre situação 

de trabalho e saúde não se apresentou nestas falas. É possível que isto se dê por conta 

da proximidade do cotidiano dos agentes com este ângulo do objeto de trabalho. De 

qualquer maneira o objeto não é mais a doença, apresenta-se ampliado. A finalidade 

portanto do trabalho em saúde é o aperfeiçoamento das formas de viver dos moradores 

da área de abrangência da UBS. 

 

Educar em saúde é intervir na situação de vida 
 
(...) nós queríamos ajudar, não era só aquela coisa de 
remédio, curativo, a gente queria sim que as coisas, 
melhorasse as condições de moradia, mostrar onde 
estava errado aquele gato que podia pegar fogo (...). 
(UBS I). 
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(...) eu fiz o curso da brigada porque eu também [sei 
que[ a maioria das pessoas são faveladas e eu queria 
estar ajudando as pessoas a ver os problemas das suas 
casas de fiação, bujão de gás, nós aprendemos 
validade de bujão de gás, a gente aprendeu muita 
coisa (...) (UBS I).  
  

 

 Coerentemente, a discussão a respeito de sociedade e de cidadania começa a ser 

apontada como instrumento fundamental da educação em saúde tanto no grupo focal da 

UBS IV como na entrevista individual de um agente da UBS I. 

 

Educação em saúde é discutir cidadania 
 

[Educação em saúde é falar] de cidadania também 
com as crianças ... 
Discutindo a sociedade, né ... 
Discutir a sociedade com os adolescentes ... e essas 
questões de sexualidade. (UBS IV) 
 
Então, a gente sempre foi falando (...) “Vocês também 
têm que aprender a brigar pelos seus direitos. Se vocês 
acham que isso está errado, aprendam a participar de 
conselho gestor, de orçamento participativo”. Então a 
gente sempre está ensinando eles ... eu pelo menos 
procuro sempre estar falando com eles dos direitos 
deles, que eles tem também. Porque falei: “Não 
adianta vocês brigarem, gritarem, xingar (...)”. (E1 
UBS I) 
 

 

O questionamento dos padrões veiculados pela mídia, ou seja, a contestação da 

ideologia dominante também foi apontado pelos agentes como componente da educação 

em saúde. 

 

Educar em saúde é questionar os padrões 
veiculados pela mídia 

 
(...) educação em saúde é você mostrar pro cliente, 
mostrar pras pessoas o mal que ela tem feito a si 
mesma, porque elas fazem não porque elas querem, 
mas simplesmente tem hábitos errados que levam a 
pessoa a ter problemas como a gente tem visto de 
hipertensão, diabetes, acidentes vasculares e um 
monte de coisas aí porque a pessoa simplesmente a 
cultura ensinou que o sal é bom que o açúcar é bom, 
o refrigerante a mídia coloca que é legal, que é difícil 
você incutir na pessoa que tudo aquilo que a mídia tá 
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falando que é muito bom , aquilo faz mal pra ela. 
Então a gente tem um trabalho muito árduo de estar 
colocando o que realmente é melhor. Educação em 
saúde pra nós, como agentes ou qualquer pessoa que 
está aqui no posto de saúde pra população, fica 
problemático nesse sentido, porque a gente faz a 
coisa como deve ser feito mas a mídia mesmo ela 
deturpa tudo o que a gente coloca. (UBS III) 
 
...é danoninho. As mães pensam que estão fazendo 
graaandes maravilhas dando “Nan” pra criança. 
Graaandes maravilhas dando Nestogeno, dando 
Ninho... (UBS III) 
 
Quem ganha com isso é a Nestlé. A mãe tem o leite 
que é muito mais fácil, é vacina contra as doenças, de 
graça, na temperatura certa... depois que a gente 
entrou que a gente caiu em si...(UBS III) 
 

 

Os temas seguintes estavam presentes apenas nas entrevistas individuais dos 

agentes da UBS IV. 

 

Educação em saúde é possibilitar a participação da 
população no processo educativo 

 
Educação em saúde para mim seria um trabalho voltado 
mais ... questões mais gerais, mais amplas, assim, que 
envolve a comunidade mesmo, estar trabalhando em 
grupos, né, estar passando mais uma idéia sobre algo 
que interfere na saúde da pessoa. Tipo educação em 
saúde seria talvez uma oficina sobre reciclagem de lixo, 
sobre (...) uma oficina sobre sexualidade (...) seria ... 
vamos supor ... oficina sobre reciclagem, né, a gente 
pegaria tipos de lixos, tipo ‘tetrapack’, tipo ‘pet’, e 
transformaria isso em algo útil, que a pessoa poderia 
estar usando, né. Isso seria uma oficina (...) a gente 
chamaria a população, (...) a gente passaria isso para a 
população ... de forma a interagir, todo mundo ali ... 
juntos ... (E7 UBS IV) 

 

 Segundo os entrevistados a educação em saúde também envolve orientações 

sobre a utilização do serviço, a diferença entre a atenção primária e o pronto-socorro. 

 

Educação em saúde envolve orientações a respeito 
da utilização do serviço  

 
Então, a gente sempre foi falando: “Olha, o posto de 
saúde é diferente do pronto socorro, o posto de saúde 
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ele vai fazer um acompanhamento, é mais demorado, 
então, a gente não pode chegar lá brigando com os 
profissionais, né, eu quero hoje, quero agora”. Então, a 
diferença do posto de saúde e a diferença do pronto 
socorro. (E1 UBS I) 
 
Uma moça que encontrei esses dias (...) [perguntei para 
ela:] Aonde você vai? “Ah, vou na USP, estou me 
sentindo mal”. “Vai na USP? “O que você tem? Vai no 
acolhimento, eu não te disse que tem acolhimento?” 
“Ah, posso ir agora? Vão me atender?”. “Claro que 
vai”. Ela veio ... aí encontrei ela voltando também, com 
os remédios na mão, medicamentos, voltou outra 
pessoa. Por quê? Porque precisou e não falhou. O que a 
população pensa? “Eu preciso e não vai ter.” Então ela 
tem sempre aquele pé atrás, que não vai ter, não vai ter 
... Tanto que o acolhimento que o B... faz, eu coloco 
atrás do cartão, o dia de atendimento, horário, explico 
bem. Se a pessoa passar mal, alguma coisa que a pessoa 
sente, vai ter que ir na USP, aqui não é pronto 
socorro.(...). (E2 UBS I) 
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6.3 Práxis: o que fazem os agentes comunitários de saúde 

 

6.3.1 As atividades práticas referidas nos grupos focais 

 

Verificou-se que a atividade prática dos agentes comunitários de saúde oscilou 

entre práxis criativa e práxis reiterativa. 

Na práxis criativa a transformação da realidade, entendida como ação do homem 

sobre o mundo, acontece de forma qualitativa e não apenas quantitativa, ou seja, não se 

restringe a um acúmulo de tarefas executadas. Nesse nível de práxis existe unidade entre 

trabalho manual e intelectual, pois o próprio agente tem em mente o objeto ideal 

(projeção da finalidade a ser alcançada) e controla o processo para se produzir o “objeto 

real” (resultado final) (Vázquez, 1977). Na perspectiva do trabalho em saúde a práxis 

criativa pode ser entendida como a que existe quando o produto volta-se para a 

transformação efetiva da situação de saúde da população em que os determinantes 

sociais do processo saúde-doença são enfocados. 

Por outro lado, a práxis reiterativa absoluta se caracteriza por uma intervenção no 

mundo em que tarefas manuais se repetem. Nessa perspectiva ocorre a fragmentação do 

agente, pois o “objeto ideal” já está dado e a ele cabe a execução de atividades manuais 

para a produção de um “objeto real” que não lhe pertence. Em relação ao trabalho em 

saúde essa práxis reiterativa pode ser considerado aquela que perpetua a situação de 

saúde da população em que se focaliza a doença e sua prevenção. 

Assim, um leque considerável e contraditório de opções coloca tanto o agente 

comunitário de saúde na condição de sujeito ativo na liderança de processos de 

mobilização da população em relação à busca pelos direitos à saúde (práxis criativa) 

como na condição de instrumento dos processos de trabalho em saúde, que apenas 

executa tarefas (práxis reiterativa). 

Em relação às atividades dos agentes cuja finalidade é transformar a situação de 

saúde, a partir de uma práxis criativa, destaca-se a atividade de liderança da 

comunidade, e o trabalho de ampliar a visão da unidade de saúde a respeito das 

necessidades da população, além da realização de ações intersetoriais. 

A atividade de liderança foi referida pelos agentes da UBS IV, substituindo até 

outras lideranças como a associação de moradores que se mostra omissa. Tal atividade 
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é condizente com as concepções de educação emancipatória e de saúde socialmente 

determinada. 

 

Fazer educação em saúde é ser líder para 
transformar a realidade de saúde 

 
A gente (...) é a liderança lá da comunidade, porque a 
própria associação ela não participa de muitas coisas 
que estão acontecendo lá na região do Butantã... 
(...) às vezes a gente quer tirar um pouco o corpo fora, 
para não ficar sobrecarregada de tarefas, mas (...) a 
gente não tem como fugir do nosso papel porque a 
gente também é liderança lá na comunidade. Às vezes 
a gente faz coisas mais do que a própria associação de 
moradores. Às vezes a gente está em reuniões que a 
associação de moradores às vezes nem sabe, e 
deveriam estar, que é importante, e não está. Então, 
esse vínculo ... as entidades de fora também 
percebem o papel da gente. Tanto a comunidade 
percebe o nosso papel como agente, como as 
entidades também, sabem da importância. 
(...) também a gente é reconhecido por eles [pelas 
outras entidades], como liderança na comunidade. Ou 
porque eles sabem do nosso trabalho, ou porque eles 
sentem ausência da própria comunidade que não 
participa dessas reuniões (...). 
Eu vejo essa parte de liderança na comunidade na 
gente mesmo ... porque pelo que eu percebo, a gente 
corre atrás de meio ambiente, corre atrás da educação 
das crianças, corre atrás de adolescentes ... para 
melhorar a comunidade a gente vai atrás do zoonoses 
por causa dos ratos, da prefeitura, de tudo ... Tudo a 
gente vai atrás ... A associação só tem nome ... não 
fazem nada ... O presidente da comunidade (...) só 
para ter o nome de presidente, porque realmente se 
for ver, não faz nada. A única coisa que tem há 
muitos anos é o leite ... e por milagre 50 cestas 
básicas, né ... que eles entregam. Essa parte que eles 
fazem. Agora se preocupar com a questão do 
ambiente, meio físico da comunidade, eles não estão 
nem aí. Já fizemos várias reuniões de meio ambiente, 
já fizemos reuniões de várias coisas ... Convida a 
associação e não vai ninguém, você vê que eles não 
tem interesse ... eles estão lá só para ter um nome (...) 
E a gente acaba fazendo tudo lá, correndo atrás de 
melhorar, de chamar a comunidade, chamar reunião, 
chamar zoonoses ... o que se vê que é necessário, é a 
gente mesmo. (UBS IV) 
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Por outro lado os agentes referem que encontram dificuldade em mobilizar a 

população que é pouco participativa. 

 

(...) a comunidade onde a gente mora e trabalha, 
podia ... se tivesse um pouco mais de boa vontade ... 
poderia fazer coisas melhores, lá na nossa 
comunidade. Se tivesse mais interesse, se tivesse 
mais liderança, lá na comunidade eu acho que ela 
seria melhor do que ela é. Então, eu considero que ela 
não é uma comunidade precária, com grandes 
problemas e sem solução, mas tem umas coisinhas ou 
outras assim ... meio erradinhas ... meio sujas ... mas 
se tivesse mais participação, mais interesse dos 
moradores, eu acho que a gente avançaria mais ainda. 

Seriam mais ações educativas se a comunidade 
participasse mais (...). (UBS IV) 
 
Em relação às visitas, eles sabem que a gente está 
ali... Agora, em relação a esses projetos comunitários 
que a gente faz... eu acho que está bem desapercebido 
ainda, pela comunidade. Porque assim, a gente faz o 
negócio de meio ambiente, e quem percebe é as 
crianças, do lixo, porque a gente vai nas escolas ... Eu 
acho que eles não sabem que a gente vai... Que 
chama a zoonoses para controlar os ratos... A gente 
faz uma oficina sobre sexualidade. Os adolescentes 
sabem, mas não sei se os pais deles estão sabendo, 
que está rolando isso, se é legal ou não... 
Acho que é desinteresse da comunidade, que nem eu 
falei... 
Problema de tempo também, né... 
Eu não sei se é uma coisa de tempo. A comunidade 
nunca teve ninguém que trabalhasse de frente com 
ela... Que fizesse palestras... (UBS IV) 
 

Antigamente as lideranças... Todo mês tinha reunião, 
da associação com a comunidade, uns 20... 30... 
Tinha sempre algum interesse para discutir com os 
moradores. Hoje em dia isso não rola mais. Então, 
caiu no costume... “Cada um por si, Deus por 
todos”... Em relação à comunidade, o espaço 
mesmo... Então, cada um fica no seu canto, se for um 
vizinho eles ajudam... Mas um coletivo mesmo não 
tem, por isso a dificuldade de trabalhar lá. Porque ... 
Que nem a questão do meio ambiente, a gente 
percebe os problemas, tem lixo em todo lugar, está 
cheio de rato, e isso todo mundo fala para a gente. A 
gente vai na visita: “O que você vê que prejudica a 
saúde?”. “Ah, o lixo... os ratos, tem muitos 
ratos”.Quando a gente se une para fazer uma reunião, 
chamar a comunidade, para discutir o rato, para a 
gente ir junto, correr junto ... vai? Não vai, ficam dois 
da gente, e um morador, nem a associação aparece. 
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Nas reuniões que a gente fez, se tinha três ou quatro 
pessoas era muito ... (UBS IV) 
 
Tinha que ter liderança de rua mesmo, porque é 
aquela pessoa que conversa legal, com todo mundo, 
que se dá bem com todo mundo... e ela trabalhar 
junto com a gente. Mas... e para achar esse felizardo? 
Mas tem gente preocupada, que nem na [rua] F... 
É, a rua F... teve uma transformação ... 
Mas mesmo eles que se preocupam, não querem 
participar do coletivo... 
Eu cuidei do meu pedaço, então.. 
Mas acabou ajudando... porque um vizinho viu que 
um tinha feito um jardim, aí o outro foi lá e fez um 
jardim também ... 
Se reunir todo mundo, o trabalho fica diferente... 
Porque o lixo lá em cima vai prejudicar da mesma 
forma... A gente tenta trabalhar isso aí, mas não 
consegue mudar a postura da pessoa, sabe. É quase 
que impossível... Talvez depois de 10 ... 20 anos 
trabalhando... Quem sabe mude alguma coisinha...  
A gente trabalha com as crianças de hoje, que são os 
adultos de amanhã... né ... 
Quando eles crescerem pode ser diferente... a gente 
tem que discutir um pouco de coletividade e 
individualismo ... 
É complicado. A gente até que queria fazer diferente, 
mas... a gente está há três anos aí ... Teve avanços... 
Em algumas áreas teve um pouco de avanço, em 
outras menos... Mas eu acho que se o pessoal 
participasse mais era bem melhor, né ...(...). E olha 
que a gente está cercado de recursos, se a gente for 
analisar, de recursos, aqui no Butantã, a gente até tem 
... Com um pouco de dificuldade, mas tem. Agora, 
em áreas mais precárias aí, que o recurso é mais 
difícil... 
São mais unidos... Em áreas mais precárias, com 
menos recursos, eles são mais unidos... (UBS IV) 

 

 

Essa dificuldade de mobilizar a população é considerada por alguns agentes da 

UBS IV comodismo e falta de interesse da população pela mudança da situação. 

 

É um pouco de comodismo, é um pouco de falta de 
tempo, que as pessoas estão mais voltadas para o 
trabalho. É um pouco de preguiça... 
E não param para pensar no assunto. Acho que é um 
pouco de comodismo das pessoas. Aí falta de 
interesse também, querem tudo na mão...  
E também é tudo na base de troca ... Se você for dar 
alguma coisa para ela, ela está aqui... (UBS IV) 

 



 102 

Eu digo que é falta de interesse, porque marco a 
reunião de sábado, e sempre foi o melhor horário para 
as pessoas, sempre marco à tarde, depois do almoço, 
que já arrumou as crianças, que está tudo tranqüilo... a 
gente sempre trabalhou à tarde as reuniões. Até de 
domingo já pensamos em fazer... 
E às vezes a pessoa já está acostumada com aquela 
situação de vida... 
Está acostumado... “porque eu moro aqui, tem que ser 
assim mesmo e vai continuar sendo”. Como o lixeiro 
passa segunda, quarta e sexta, todo mundo sabe que 
terça e quinta não é legal jogar o lixo lá, mas está lá ... 
E não tem uma autonomia para chamar um grupo 
assim ... Se tivesse pelo menos... se os moradores da 
rua se organizassem ... que nem o problema ... que a 
gente viu que o pessoal da rua lá de baixo, da F..., não 
ia subir para uma reunião lá em cima... (...). Eles 
queriam saber dos problemas lá da rua deles. Aí na 
época... no começo, a gente fez as sub comissões... 
Que eram reuniões nos locais ... 
Que eram nos locais onde tinha mais problema com o 
lixo. 
Não ia ninguém... (UBS IV) 

 

 

Entretanto, alguns agentes relacionam a falta de participação ao desgaste 

provocado pelo trabalho: 

 

Quem trabalha o dia inteiro, às vezes você tem que ir 
para uma reunião... é todo mundo falando ... 
E não entram em consenso ... Meu... É desgaste... 
Você tem que ter tempo para essas reuniões... Porque 
se os próprios caras que chamam a reunião ficam se 
pegando... pó “Vou assistir novela”... (UBS IV) 

 

 

Por outro lado, verifica-se por meio de algumas falas que o trabalho de mobilizar 

a população para a busca de direitos parece ser realizado com o objetivo de diminuir a 

carga de trabalho do agente e não tem a intenção de apoiar um processo de construção 

de cidadania, em conjunto com a população. 

 
Os passos acho que já temos dado, é mostrar o que 
buscar, como buscar, ensinar, educar.  
Não é dar um pacote de arroz, mas é falar assim: 
“Olha, você vai ali naquela associação, lá tem uma 
inscrição pra cesta básica, você leva isso, isso e isso, 
e tal dia vai ter, mas tem uma fila grande, você vai ter 
que ficar lá e esperar”. No caso, se a pessoa estiver 
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precisando, ela vai ficar lá e esperar, agora se você 
acostuma, todo mês você vai lá e dá um pacote de 
arroz, e o dia que você não puder dar, você vai ser 
cobrado(...). Agora, se você mostra pra ela onde ela 
pode conseguir, se não tem lá, ela resolve com a 
associação, não vai cair matando em cima de mim. 
(UBS III) 

 

 

Verifica-se ainda que as atividades realizadas pelos agentes possibilitaram que os 

profissionais de saúde percebessem as necessidades da população ao compreender 

melhor o contexto social no qual os usuários se inserem, favorecendo assim a realização 

de ações mais efetivas. 

 

Para fazer educação em saúde é preciso ampliar a 
visão do serviço sobre as necessidades de saúde da 

população 
 

Acho que a gente é a porta da frente , o primeiro 
contato que a população tem com [a] humanização da 
saúde é através do agente comunitário. Então a gente 
tá levando o quê, aquele ponto de luz que talvez ele 
estivesse esperando. (UBS I) 
 
[Com o trabalho do agente] acaba aquele negócio do 
médico, aquela mesa, consultório, a mesa, o paciente 
senta, fala as queixas ele olha na cara, escreve, 
escreve, quando olha. [Como no caso de uma 
usuária], eu contando para ele [o médico] (...) a 
origem da história, eu já tinha falado o que achava, e 
ele falou também o que achava e a gente acabou 
resolvendo ali. Se fosse outros casos, ela ia ser 
mandada diretão para o pronto-socorro ou então ia 
marcar o cárdio daqui dois, três meses e [só] ia voltar 
com o mesmo problema, o problema iria se tornar 
pior e daqui um tempo ou outro ela teria um derrame, 
um infarto e ninguém ia saber qual que é a causa (...).  
(...) o atendimento (...) fica até mais rápido, porque 
quando a gente marca uma consulta com aquela 
pessoa, o médico já sabe qual é a história dela, 
entendeu? Aí fica mais fácil de ver o quadro, e a 
pessoa acaba se sentindo mais à vontade de se soltar 
pra ele e ele pergunta, não é só aquilo: “onde dói”, 
porque às vezes você pergunta para a pessoa aonde 
dói e não dói em lugar nenhum, mas a pessoa não está 
bem. “Ah ! Não tá doendo? Então pode voltar para 
casa (...)”. (UBS I) 

 
(...) acho que o agente comunitário colaborou muito 
para que o médico deixasse de medicar ou solucionar 



 104 

os sintomas, e sim a causa, a localizar a causa, né, 
tratar a causa. (UBS I) 

 
(...) o que eu mais acho interessante no PSF (...) é 
justamente o fato, de hoje, o médico, o enfermeiro e o 
auxiliar, ele tem condições de sair do consultório e 
ver como é que mora a pessoa. Porque vamos supor, 
chega uma criança aqui, toda semana ela vem e está 
com ataque de bronquite. Mas porque que que está 
com ataque de bronquite? (...). Se ela sabe quais são 
as condições de vida da pessoa, da família, onde ela 
mora, se a casa é ventilada ou não é, eu tenho casas 
em que o quarto não tem janela, (...) eu tenho famílias 
que dormem cinco pessoas num lugar de três por três 
e não tem janela. Quer dizer, você imagina o que é 
que é aquilo, né? E a médica olhando, ela pode estar 
tratando, ela tem outras alternativas de tratamento. O 
agente serve como isso, olha, [se a médica chega e 
fala assim para mim]: “J..., porque é que a sua 
família, o nenê da sua família está aqui toda semana, 
tomando uma inalação?”. Aí você tem condições de 
falar: “Olha, toma porque isso, toma porque aquilo, 
toma porque não dorme direito, toma porque... 
entendeu? (...). (UBS II) 
 
Assim, a gente tem mais contato, a gente vê mais a 
realidade do outro, as necessidades do outro... (UBS 
II) 

 
Às vezes os profissionais daqui não tem esse 
conhecimento da população, né ... eles vêem com 
outros olhos, né ... e a gente também traz o 
conhecimento da comunidade para dentro do serviço 
de saúde. (UBS IV) 

 
(...) a gente passa muito para os médicos que 
trabalham com a gente que não é bem como eles 
pensam. Às vezes a mãe vem aqui na pediatria, e eles 
falam: “Ah, a mãe veio aqui e disse isso e isso”. Quer 
dizer, ela vem aqui, conta um monte de mentiras para 
ele, e ele acha que aquilo está lindo, que ela contou 
toda a verdade para ele ... Aí quando a gente joga na 
cara dele: “Não é bem isso que acontece”, ele: “Não, 
mas ela disse...” “Não, mas não é isso, a real não é 
bem o que ela disse”. Que ela tem mais confiança de 
falar com a gente, na casa dela ... a gente observa 
melhor do que quem está no consultório. E acho que 
isso antes da gente era bem escondido, eles não viam 
isso ... Depois eu pude observar isso, né. Quando eles 
vão ver na comunidade, é o que gente está falando, e 
não o que a mãe fala. Principalmente em relação a 
amamentação, que a gente sabe que elas dão 
mamadeira, e elas chegam aqui e falam que dão leite 
materno (...).  
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Amamentação é um problema muito sério aqui. Os 
médicos, todos os médicos querem que a mãe dê, e a 
mãe está cheio de zum ... zum ... um fala uma coisa, 
outro fala outra ... e ela acaba ficando confusa. E às 
vezes até já mentiu, que uma vez fui fazer uma visita 
de criança, e ela: “Não, estou dando peito” e lá na 
minha frente assim uma mamadeira de leite, um 
engrossante lá ... E eu ia falar?, mas eu vi, né. E era 
por quê?, Porque a mãe dela não deu peito para ela, e 
ela não via essa importância de dar o peito para o 
filho dela. (UBS IV) 

 

 

Na perspectiva de possibilitar ao serviço o conhecimento das necessidades de 

saúde da população, os agentes evidenciaram especificamente um conjunto de 

necessidades que se refere à uma população excluída dos serviços, como a de 

acamados. 

 

E eu vejo assim, quando nós começamos, havia 
muitos casos, porque o nosso primeiro trabalho foi 
descobrir o que existia, nós conhecíamos como 
morador, então agora vocês vão como profissional, 
vão descobrir o que existe ao seu lado. Havia pessoas, 
na minha área (...), ninguém sabe quem é, nunca vi, 
parece que existe... Então a gente começou a trazer 
aqueles casos de pessoas que eram esquecidas, 
escondidas, elas hoje querem a nossa visita, porque é 
assim um meio dela ter informações do mundo aqui 
fora. São os acamados, são os idosos que hoje vão 
pras caminhadas, que vão pros grupos, são pessoas 
que não tinham expectativa de vida e que hoje eu acho 
que nós mudamos. (...) Alguns até foram, já 
morreram, né, a L... tinha um paciente de cento e 
poucos anos, né, que era uma gracinha, que ela criou 
um vínculo e... sabe? A pessoa passou a gostar 
daquilo, dela dar informações, ela ajudou esse senhor 
e a família a buscar leite que ela precisava da 
medicação e trouxe fruta cá e o agente vai lá, então é 
uma troca que eu acho que é gratificante, realmente 
faz valer o nosso papel como agente comunitário de 
saúde (...). (UBS III) 

 

 

Os ACS relatam que muitas de suas atividades envolvem ações intersetoriais 

que ultrapassam a esfera dos serviços de saúde. 
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Fazer educação em saúde é promover ações 
intersetoriais  

 
(...), eu me envolvi (...) até no orçamento 
participativo, eu a J... mais ou outros agentes entramos 
no orçamento participativo, colocamos propostas, né, 
agora estamos vendo respostas, o próprio pedido 
daqui das três equipes da ampliação do posto é uma 
resposta do orçamento participativo, então a gente 
(...), nós crescemos, como articuladoras, conhecemos 
o subprefeito, conversamos com ele, fomos no 
escritório dele, para falar de assuntos, de oficinas 
daqui da coordenação, fomos falar sobre outros 
assuntos pertinentes ao local, participamos de 
reuniões, [solicitamos] várias propostas para a 
melhoria do bairro então a gente não é só da doença, 
também mas mudança de estrutura do bairro pedindo 
praça, pedindo lá do canal, canalização, córrego, 
solicitamos passarelas, solicitamos o que mais, até a 
avenida do R..., foi pedida arborização, então nos 
envolvemos assim, bem em outras coisas, como 
também a brigada de incêndio aqui da favela tem a 
I..., nós participamos da brigada de incêndio. (UBS I) 
 
(...) tem gente que é da brigada, tem gente que tá 
sempre em contato com a secretaria da cultura, tem 
gente fazendo teatro (...), então tem pessoas em 
contato em várias secretarias. (UBS I) 
 
Nosso papel não é só na UBS, vai na assistência 
social, vai na escola, vai no conselho tutelar, vai além 
do que a gente achava que era. (UBS III) 

 
É fácil você contatar com outras pessoas, né. Precisa 
alguma coisa para a comunidade, esse contato hoje 
em dia é fácil, qualquer um dos agentes tem acesso, lá 
na sub-prefeitura. Se precisa ligar por alguma 
informação, fazer algum pedido. Ou sub-prefeitura, 
ou outros departamentos, hoje é assim. (UBS IV) 

 
E esse contato com essas pessoas de fora é muito bom 
mesmo. Porque até um dia os agentes da zoonoses 
vieram colocar o remédio do rato ... Então, como a 
gente conhece a comunidade bem, de cabo a rabo ... a 
gente que levou eles para colocar remédio ... 
Os contatos são bons para isso também, para 
benefício da própria comunidade. 
A gente foi educado a correr atrás disso ... porque até 
então aqui ninguém tinha muita informação da 
zoonoses, dos ratos ... que eles vinham ... ninguém 
tinha vínculo com eles ... e através do trabalho, 
através de correr atrás, procurar saber para melhorar 
(...) a comunidade, a gente correu e descobrimos eles 
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... hoje temos contato com eles ... a K... é muito 
amiga dele ... A gente tem contato com a sub-
prefeitura assim ... A gente sabe correr atrás ... 
conhece muitas mais entidades ... mais do que a 
associação [de moradores] ... sendo que eles tem um 
poder maior para isso, porque eles tem um nome ... 
coisa que a gente não tem ... se for alguma coisa para 
assinar, a gente não assina nada (...). (UBS IV) 

 
 

Devido à sua inserção no bairro, os agentes acabam por se constituir numa 

referência para a população para a resolução de problemas relacionados a necessidades 

que estão no âmbito dos determinantes do processo saúde-doença. 

 

Fazer educação em saúde é ser referência para 
transformar a situação de saúde 

 
A gente vira referência né, porque qualquer dúvida, 
qualquer problema que aparece, eles vêm perguntar 
para a gente, mesmo que não se relacione diretamente a 
saúde ... Talvez vem falar de educação, porque os 
filhos estavam voltando da escola porque ela não tinha 
dinheiro para comprar uniforme e tal ... a gente sabe 
que isso é errado, é crime ... porque se a escola sabe 
que aquela família não tem condições ... eles são 
obrigados a dar uniforme ... mas essa família não sabia, 
e o filho estava voltando (...). Quer dizer, coisas como 
essa, eles vem perguntar para a gente. Às vezes não é 
nem relacionado a consultas aqui ... mas a gente virou 
referência, em qualquer situação. Às vezes tem uma 
dúvida, uma situação ... que nem a C..., ela foi 
abordada por causa de uma menina lá, que foi ... teve 
um problema de aliciação de menores e tal ... até coisa 
jurídica, de ter um pouco de orientação. 

Aí quando a gente não sabe responder ... põe uma 
interrogação grande e fala: “Amanhã, eu volto para 
responder a dúvida ...” (UBS IV) 

 

 

Por outro lado, evidenciam-se nas falas seguintes a execução de tarefas em que o 

agente exerce um papel basicamente instrumental seja para camuflar as limitações do 

serviço ou para ser os olhos do posto na comunidade, caracterizando uma práxis 

reiterativa. Também se verificam falas em que os agentes falam do caráter messiânico do 

seu trabalho quando dizem que seu trabalho é uma missão de vida. 
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Fazer educação em saúde é “tapar-buraco” para 
camuflar as limitações do serviço 

 
E atualmente nós somos tapa-buraco aqui no posto, 
tudo que tá precisando “vai fazer”, entendeu? Precisa 
fazer um trabalho administrativo, fazer um envelope, 
do ATA que ganha duas vezes o que a gente ganha, 
nós estamos fazendo o trabalho dele, ele deixa a gente 
lá no balcão e vai passear, ler revista e você fica 
atendendo lá, se você fizer errado é “porque o agente 
fez”. (UBS I) 

 
A gente nunca recebe informações de cima. (UBS II) 

 

 

Ao realizar atividades sem participar do seu planejamento, os agentes não 

conseguem definir a finalidade do trabalho e acabam sendo “um pouco de tudo”, 

inclusive na visão da população. 

 

Ser agente de saúde pra mim está sendo ser um pouco 
de tudo, né? Orientador, educação em saúde é um 
pouquinho do que eu sei... psicóloga, a gente é um 
pouquinho de tudo, assim, [nem tudo] né. (UBS I) 

 
Quando foi anunciado que ia ter o programa , (...) que 
eles estavam, que ia ter esse concurso, para ser agente 
comunitário, todo mundo que entrou aqui meio que 
de pára-quedas. Porque ninguém sabia exatamente o 
que era ser agente comunitário de saúde (...). Então o 
PSF quando caiu em São Paulo, ele caiu meio de 
pára-quedas, ele não caiu estruturado. Hoje ele está se 
estruturando, hoje está se fazendo uma capacitação 
interessante, para o agente que está entrando. Então o 
que é que é o agente comunitário? Ele é um elo de 
ligação entre a unidade básica de saúde e a 
comunidade. Entendeu? Só que muito desse elo, do 
que significa ser esse elo, ele não foi implantado aqui. 
Então cada um foi fazendo o que achava que era ser 
agente comunitário de saúde. Entendeu? (UBS II) 

 
Nós se tornamos tudo: nós somos hoje psicólogos, 
nós somos assistentes sociais. Porque as pessoas... é 
como te falei, no caso da menina. (...) Nós [para os 
usuários] se tornamos assim tipo um médico: “Ah, eu 
estou sentindo dor de cabeça, o que que eu devo 
tomar”. A gente é tudo ao mesmo tempo (...). (UBS 
II) 
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(...) Eles [os usuários] acham que a gente tem o 
mesmo conhecimento da médica ou da enfermeira, 
que eu vou ter a mesma capacidade do médico e da 
enfermeira de estar atendendo eles. Tem horas que eu 
penso, tem uns que confundem: “Sabe o que 
aconteceu comigo? Eu estava com uma dor...” Como 
se eu tivesse... Eu não sei uma prescrição...Ela falou 
para mim como se eu tivesse um conhecimento 
médico, um conhecimento de enfermeira sabe? (...) 
(UBS II) 
 
[Porque] é difícil, (...) você colocar um limite entre 
até aqui, sou agente comunitário de saúde, a partir 
daqui eu sou uma moradora, ou então: aqui, eu sou a 
sua vizinha, entendeu? Então o que acontece muito 
com a vizinhança, com as pessoas que você atende, é 
justamente isso, elas passam a te ver só como agente 
comunitário de saúde, ela não é sua vizinha, ela não é 
aquela moça que mora lá há quinze anos ao seu lado, 
entendeu? Ela não é amiga, a gente passa a ser 
referência de tudo. (UBS II) 

 

E fica assim ... muito ‘interrogado’ na minha cabeça 
... até já falei com as meninas(...), quando a gente está 
fazendo visita ... falei: “O que a gente está fazendo?” 
Até às vezes fica o nosso trabalho assim: não estou 
fazendo nada pela família, às vezes eu penso. Eu vou 
lá, preencher a ficha, faço visita ... só isso que eu fiz 
... Mas, que mais eu posso fazer? Também não sei. 
(...). 
Então, tem isso ... a gente vai lá ... faz a ficha, coloca 
no prontuário ... e serviu para que? ... aí quando a 
gente chega falam: “Não, seu trabalho é muito 
importante”. [Você é] quem está mais na frente do 
trabalho, que dá mais valor ... aí põem a gente lá em 
cima ... Aí eu penso: “Caramba, eles falam que a 
gente é isso e isso ... mas eu não vejo isso”. Eles 
acham muito bom esse trabalho ... então era isso que 
a gente estava discutindo: Será que é tudo isso que 
eles falam, que colocam a coisa lá em cima? Porque a 
gente não vê isso. Porque parece tão vazio isso, você 
ir na casa da pessoa perguntar, pegar informações e 
ficar na pasta, guardado... (UBS IV) 

 

 

Entretanto para os agentes da UBS IV o trabalho está em construção. 

Possivelmente as discussões e supervisões que ocorrem sistematicamente nessa unidade 

permitam aos agentes reconhecer gradualmente o objeto e a finalidade do trabalho. 
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(...) ser agente comunitário de saúde não requer 
assim ... ter técnica assim ... é mais conhecimento. E 
esse conhecimento vai se formando no dia a dia, mês 
a mês ... vão aparecendo coisas novas. Não é uma 
coisa que tem que impor - o agente de saúde é isso, 
isso e isso -, ele é alguma dessas coisas ... mas tem 
coisas que vão se criando com o tempo. (UBS IV) 
 

É diferente do médico. O médico vai se formar ... 
ele vai fazer a faculdade, vai escolher lá uma área que 
vai ter mais interesse ou não, e aí ele vai ter acesso de 
poder curar ou não. O agente comunitário não precisa 
exatamente dessa técnica, dessa especialização assim. 
É uma coisa que acontece naturalmente, vai se 
construindo dia após dia. (UBS IV) 
 

 

São realizadas ainda tarefas de levar e trazer informações dos usuários para a 

unidade, muitas vezes, exercitando-as como mecanismo de controle e de fiscalização 

sobre aqueles que necessitam do serviço. 

 

Fazer educação em saúde é ser “os olhos do posto 
na comunidade” 

 
Na verdade o agente comunitário é os olhos do posto 
lá na comunidade... 

Você tanto leva informação como você traz 
informação, né? (UBS II). 

 
(... ) [Se o paciente faltou na consulta, temos que 
saber] (...) porque faltou, não está tomando o 
medicamento porque não está, a pressão está alta 
porque, ela [a médica] tem o controle. Se ela tem uma 
carteira, se ela tem uma consulta, se ela tem um grupo 
que ela pode estar participando, se ela possibilidade 
de vir aqui e pegar uma receita de uma medicação, 
por que que ela está toda errada? E aí a informação é 
você que dá. (UBS II) 
 
Ele [o agente] é um elo de ligação entre a unidade 
básica de saúde e a comunidade (...). Então você tem 
o papel de ser o elo de ligação, então você leva 
informação, você traz informação, você acompanha 
seu paciente, vê se ele está bem, vê se ele não está, o 
que está acontecendo com ele. Quer dizer, a médica, 
no nosso caso é uma médica, se ela quer saber do 
paciente que ela não vê, o contato sou eu. Então eu 
tenho que saber porque faltou. (UBS II) 
 
Tem uma família que cadastrei há pouco tempo, ela 
não tinha feito nenhum papanicolau, nenhum exame, 
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conversei com ela: “Tal mês eu venho aqui de novo, 
tchau.” Esse mês quando eu voltei: “E o papa?”. “Ah, 
eu não marquei. Sabe o que que é? Eu não achei que 
você ia ficar vindo aqui todo mês”. (risos) Eu achei 
que ia vir aqui uma vez e sumir... Coisa do governo, 
não sei o quê.” “Não, mas eu tô cobrando, no mês que 
vem eu vou perguntar de novo se você não marcou 
ainda”. (UBS III) 
 
[Tem usuário que] não aceita esse sistema do agente 
ter que ir na casa, por que o agente vai na casa por 
quê? Por que precisa saber se a pessoa mora lá, por 
que precisa saber se a informação que ela tá dando é 
verdadeira. (UBS II) 
 
Ó, muitas vezes, qual o nosso trabalho? Não é 
[informar]? A gente tem que estar bem para a gente 
passar algumas informações para a pessoa. (UBS II)  
 

 

Verifica-se ainda que em diversas falas os agentes se referem ao trabalho de 

forma idealizada, realizado por amor, uma verdadeira missão. 

 

Fazer educação em saúde é uma missão de vida  
para “ajudar o próximo” 

 
(...) a primeira vez eu vi uma filme lá na TV cultura 

falar sobre o agente, quando eu vi, nossa eu quero ser 
agente, eu quero ir na casa das pessoas, eu quero 
mudar as pessoas! Eu escolhi ser agente, quando eu 
soube do concurso que eu vi que tinha de agente 
comunitário, eu vi e fiz, então para mim era aquilo 
que eu queria, então eu tenho a minha profissão como 
missão de vida. (UBS I) 
 

(...) não é só o nosso trabalho. A gente faz por amor 
mesmo (...). (UBS I) 
 

Então por isso essa garra, essa coisa de sempre tá 
sempre inovando, tá criando coisas, tem também o 
cinema, né, para a comunidade que passa ali para as 
crianças e adolescentes e assim também a gente tá, eu 
particularmente eu tenho o sonho de fazer um projeto 
também, de trabalhar assim com pessoas, com 
dependentes químicos e alcoólatras que é um trabalho 
especial com a pessoa e com a saúde, né, a gente só 
precisa de ter alguém atrás ali apoiando né? (UBS I) 
 

O nosso trabalho é esse: não é auxiliar as pessoas? 
Nosso trabalho não é isso? (UBS II) 
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Os agentes também relatam que grande parte do seu trabalho diz respeito a suprir 

a carência de escuta da população, a dar atenção para a população. 

 

Porque os ricos (...) eles também ficam doente, 
também morrem, né? Mas o pobre precisa de um 
pouquinho mais de atenção, de ouvir, saber que tem 
uma pessoa que vai na casa dele todo mês, uma 
pessoa que pode passar e falar o que está sentindo. 
Então eu percebi que muitas doenças da população 
pobre é a carência... 
(...) é uma atenção, uma conversa, uma ajuda, o 
agente comunitário, eu não sabia que tinha tanta 
gente idoso morando sozinha, pessoa de idade, 
homens morando sozinho... Mulher a gente sempre 
sabe mais porque fica viúva, mas, olha, bastante 
homem que mora sozinho, precisa daquela pessoa às 
vezes para conversar. 
Aí eu falei, pensei comigo: “Tenho que dar atenção 
pra ele, porque ele é uma pessoa que quer conversar 
com alguém. Então “às vezes a gente vai pelo 
caminho, quer pegar aquela pessoa que tem que dar 
atenção para aquela pessoa porque ela é uma pessoa 
sozinha que não tem os filhos, cada um cuida da sua 
vida, às vezes o vizinho, não tem um vizinho que dá 
atenção. Então o agente de saúde, eu concordo com o 
que ela falou... realmente isso foi muito importante 
para as pessoas que moram sozinhas também. É um 
apoio. (UBS I) 

 
(...) o que eles mais precisam é atenção do que a 
saúde em si, é muita atenção, desde do atendimento 
do médico até do agente comunitário...  
(...) eles querem que o médico dê atenção pra eles, 
escute o problema deles e retribua, dê um retorno 
mais de palavras do que de medicamentos. 
E os próprios médicos [vêem] uma melhora 
significativa no quadro deles. Só o fato de ter essa 
escuta, né? 
A revolta do pessoal é vir no médico e passar o caso, 
ele só dar a receita e ir embora. (UBS III) 

 

 

Dentre as várias inserções do agente, ele é visto também como um confidente, 

como a pessoa que sabe de informações que ninguém sabe... 

 
(...) você tem um certo vínculo com a família e tem 
coisas que às vezes você acaba sendo até uma 
assistente social, desabafa mais com a agente do que 
até com a própria família ou com médico. Muitas 
vezes dentro do próprio consultório mesmo eles 
desabafam. Tem coisas que chega na médica ou para 



 113 

nós agente de saúde: “Olha vou falar para você, não 
comenta, eu estou fraca não é porque... eu não quero 
fazer exame médico, é porque tem três dias que eu 
não como” (...). (UBS II) 
 
(...) Então eu acho que o papel do agente de saúde aí é 
muito importante, porque (...) [a população] acaba 
desabafando, a gente sabe muitas coisas, e eles tem 
uma certa confiança na gente para ficar se abrindo. 
[Independente] se nós vamos ajudar eles ou não, eles 
acabam se abrindo, desabafando, uma maneira... um já 
chegou até a falar com a médica, o médico, o médico 
sabe mas às vezes a assistente social, muitas pessoas 
não sabem, até gente da própria família. (UBS II) 

 
A pessoa fala: “Eu vou falar para você, mas eu não 
quero que você fala para mais ninguém, nem para o 
médico, nem para enfermeira”. Daí vai a ética da 
gente. (UBS III) 
 
E tem aqueles [usuários ] que só querem conversar lá 
com a gente ...contam coisas que (...) que nunca 
contariam para ... 
Acho que nem contariam para aquele parente mais 
próximo ... (UBS IV) 
 

 

O papel de confidente exige dos agentes uma postura ética: 

 
(...) foi deixado bem claro pra gente na nossa 
capacitação que a gente tem esse espaço assim, o que 
ela [a usuária] me pede pra não compartilhar, não tá 
compartilhando... 
É a ética, né? 
(...) só passo [no prontuário] o que eles aceitam, não 
vou lançar na minha evolução aquilo que eu sei que 
vai prejudicar aquela família. (UBS III) 

 

 

6.2.3.1 Alienação do trabalho 
 

Os agentes relatam dificuldades na realização do trabalho, pois a prática social 

que realizam não permite a apreensão do que seja o objeto, os instrumentos e a 

finalidade do processo de trabalho em saúde. Assim, a parte que lhes cabe na divisão 

social do trabalho – divisão técnica entre trabalho intelectual e manual – é a de 

execução de algumas tarefas consideradas marginais para o processo de produção em 

saúde sendo que não encontram apoio e respaldo para realizar um trabalho 
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transformador da realidade de saúde configurando assim, uma práxis de caráter 

reiterativo. 

Dessa forma, a alienação do agente por referência ao processo de trabalho 

resulta em impossibilidade de concretizar o projeto antevisto para transformação do 

objeto. 

 
 

Ser agente é estar impossibilitado de ser sujeito do 
processo de trabalho 

 
[O trabalho é] mais desgastante porque você depender 
de outras pessoas, você tem cinco visitas para fazer e 
perde o tempo das cinco visitas para solucionar uma 
coisa que é só bater um bendito carimbo (...). (UBS I)  
 
(...) eu acho assim, o agente de saúde da equipe dá a 
impressão que é o fim da escala, entendeu? Tem o 
médico, tem a enfermeira, tem a auxiliar e depois tem 
a agente de saúde. Então, assim, com a equipe dá a 
impressão que você é mandado por todos e que você 
tem que obedecer senão... pode ter a sua punição. 
Então uma coisa que eu penso assim, como eu 
coloquei até no [secretário] da educação que teve lá 
no sindicato... Eu coloquei (...): “É importante que a 
agente de saúde tivesse autonomia”. Como você fala 
em educação, nós não podemos fazer nada sem uma 
coordenação ou uma supervisão. (...) Por exemplo, ela 
falou assim, ela tem aquele projeto e “eu vou colocar 
aquele projeto”. Não ela [agente] não pode. O que ela 
pode fazer? Ela tem que ser subordinada, à autonomia, 
à enfermeira... Ela [a agente] não tem uma posição 
como uma tecnóloga como eu coloquei. O agente de 
saúde tinha que ser um tecnólogo, ele tinha que saber 
até que limite o seu conhecimento vai e até onde ele 
não pode ir, por quê? Porque se eu tivesse autonomia 
no meu trabalho, dizer assim: “eu tenho uma 
capacitação, eu posso falar sobre a hipertensão, eu 
posso falar sobre a diabete, eu posso falar sobre 
aquilo. Então eu tinha a autonomia de montar um 
grupo no centro comunitário, seja lá onde for, no 
posto. Então eu teria minha autonomia para fazer o 
meu trabalho, mas nós não temos a capacitação e não 
temos autonomia para fazer o nosso trabalho, nós 
somos muito limitados (...). (UBS I) 
 
Nós temos que ter assim uma profissão, nós temos que 
ter autonomia naquilo que nós... nosso 
conhecimento... De nós irmos lá ajudarmos, de 
fazermos aquilo, entendeu? Eu acho que o mais 
importante para o agente comunitário é ter autonomia 
mesmo (...) o seu trabalho, de poder fazer, decidir o 
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que ele quer fazer, decidir ó, eu posso fazer isso, não 
posso fazer aquilo, nós somos mandado (...). (UBS I) 

 

Nós aqui não temos o direito de opinar, as coisas são 
fechadas, fecha-se lá embaixo e aí se pede para os 
trinta agentes subir: “Ó é assim, assim, assim, [manda 
fazer] escala, tal, tal, muito bem”. (...) você não pode 
se manifestar: “Olha, eu não acho que é o momento, 
que é legal”. Eles já colocam de determinadas 
maneiras que ele já estão te... te... como fala, 
induzindo, você não tem como falar não, é induzido a 
aceitar, se você não aceitar, você vai ficar destacada 
no grupo, mal vista e mais tarde até punida. (UBS I) 

 
[Para termos autonomia ] falta sermos tecnólogos, 
sermos formados, ter nossa capacitação, ser 
tecnólogos, ter o nosso diploma segundo a doutora 
Joana que é a coordenadora municipal falou que nós 
teríamos um certificado de agentes comunitários de 
saúde. Eu não sei até que ponto vai esse certificado, a 
nossa autonomia, o nosso conhecimento, mas eu acho 
que deveríamos ter o curso igual se a enfermeira tem, 
o médico tem, nós teríamos o nosso curso então nós 
teríamos liberdade para falar assim, ó: “Eu posso fazer 
isso, eu não posso fazer aquilo”. Nós nunca sabíamos 
o que nós podemos fazer e sempre somos pau 
mandado. Então se o médico não tem interesse, (...) de 
fazer tal coisa se a enfermeira não tem interesse de 
fazer tal coisa, não posso fazer nada. Eu não tenho 
aquela autonomia de fazer tal coisa. (UBS I) 

 

 

As conseqüências de não serem sujeitos do processo de trabalho se traduzem em 

um sentimento de impotência diante das tarefas que as atividades lhes apresentam, ou 

seja, a resolução dos problemas atinentes ao trabalho e à vida dos moradores do seu 

bairro, bem como aqueles atinentes à clínica, como a prescrição de medicamentos. 

Diante dessa dificuldade de definição de objetos e finalidade do processo de trabalho, o 

agente se vê diante de situações e necessidades diversas que capta na sua relação com a 

população e acredita ser de sua responsabilidade atender. 

 

Ser agente é sentir-se impotente para 
transformar a situação de saúde 

 
[Qual] a dificuldade do agente comunitário? (...) você 
fica tão preocupado com a (...) situação (...) que chega 
e esquece; “Meu Deus, quem sou eu, pra que que eu 
estou servindo, o que que estou fazendo, estou sendo 
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útil? Será que de alguma maneira eu tô conseguindo 
ajudar?”. Porque na maioria das vezes o que a gente 
consegue fazer melhor é ouvir as pessoas. (UBS I) 

 
Só não fazemos mais, a gente queria abraçar até de 
melhor forma (...) só que... é assim, nós não temos 
respaldo, né. Então, assim, tem certas situações que 
nós ficamos de mãos atadas. Assim, eu, L..., falando 
por que tenho casos que não posso dar continuidade, 
não posso (...) porque não tenho respaldo ali 
profissional, um [profissional] ali que esteja 
disponível, qualquer... ou um psicólogo mesmo, né, 
(...). (UBS I) 

 
A gente se sente meio desanimado, meio assim, meio 
que barrado, desmotivado. Porque tem coisa que você 
não tem como resolver e você também não pode dizer 
para a pessoa que você não consegue resolver, porque 
aí dá uma impressão de incompetência e é uma coisa 
assim, gente é incrível! (UBS II)  

 
Às vezes, a gente chega na comunidade também, que 
nem assim acontece comigo às vezes, (...) você chega 
assim, você olha as pessoas e você tem vontade de 
fazer alguma coisa, mas você não tem instrumentos e 
respaldo para isso sabe? Coisas que você, puxa, dava 
para mudar isso aí... (UBS II) 

 
(...) aquele elo que eu falei há algum tempo (...), ele 
fica que meio que enfraquecido, entendeu? Porque 
você não tem estrutura pra dar, você não tem a 
assessoria que você precisa e a família por outro lado 
não recebe o que está esperando que você possa dar, 
né? 
Sabe, então é assim, é na hora que você precisa desse 
apoio, que a pessoa não tem, pra você já é ruim, agora 
você imagina você no meio entre o paciente e o 
serviço de saúde você não podendo dar esse 
respaldo... Como é que você fica? Você fica no fogo 
cruzado... 
E aí na hora que ela precisa de você para alguma 
coisa, você não está preparado, não tem instrução, não 
tem condição, não tem respaldo, o que que acontece? 
É a história da propaganda enganosa. (UBS II) 

 
Porque é fácil você localizar o problema, agora você 
trazer a solução, é diferente e a nossa função aqui a 
gente sabe que é trazer soluções. Não é trazer soluções 
mas amenizar o problema que existe. Mas quando 
você vai à campo, o seu desespero maior, é você acha 
que você tem condições e essa incapacidade, mostrar 
para nós mesmos que a gente é impotente diante do 
que a gente vê e que os recursos que nos são 
oferecidos... acho que é isso, os recursos que nos são 
oferecidos não são suficientes para fazer o mínimo 
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que essa população precisa eu acho que é o que 
machuca. (UBS III) 

 
É quando fala assim: “Ah, tal coisa é fácil”, você 
passa todo o problema, e aí a pessoa chega: 
“Infelizmente não tem como a gente tá fazendo nada.” 
(...), acho que nós sabermos o problema de todos e 
não poder dar essa devolutiva, acho que é o que nos 
desgasta. 
A gente fica assim: “Como é que eu vou lá agora? O 
que eu vou dizer lá em casa?” (...). 
Igual, que nem ela falou da gente vim com o caso pra 
cá e às vezes voltar pra rua sem saber, sem ter 
resposta para o caso. (UBS III) 

 

Mas muitas vezes eu me questiono assim ... do que eu 
fiz. Porque às vezes eu acho que eu não fiz nada, e eu 
quero fazer alguma coisa e não sei o que é, que 
poderia fazer muito mais. (UBS IV) 

 

(...) eu tenho um cliente que ele, ele graças à Deus, ele 
parou [de fazer uso de drogas], mas ele era um usuário 
de maconha e ele... com a graça de Deus ele parou 
(ficou emocionada). Só que logo no começo que ele 
falou que não... ele virou pra mim... eu cheguei, 
aconselhei e ele me falou que não, que não ia parar 
porque não queria, (chora) que da vida dele quem 
decidia era ele... então aquilo me cortou por dentro, 
né? E.... (chora). (...) Então, aí hoje, ele fala que ele 
não quer mais [fumar]. Hoje ele tá consciente e eu 
sempre falo que Deus deveria ter me colocado num 
local desse antes de muitas coisas acontecerem na 
minha vida porque eu acho que eu poderia ter evitado 
que muitos jovens da minha comunidade estivessem 
passando por isso, por causa que eu tenho famílias que 
tem usuários de droga que, assim, chegam a roubar 
dentro de casa para poder... (...) são pessoas que estão 
próximas da gente, são pessoas que me viram crescer, 
às vezes são pais que me viram crescer, são 
adolescentes às vezes... pessoas... jovens da minha 
idade ou um pouco mais novos, então são meninos 
que considero como irmãos, então, tipo, eu comento 
muito com essa pessoa que ela pode pegar e conforme 
ela já teve a experiência, tomou a decisão de largar, 
parar de usar, que não incentive os outros, ele mostre 
pros outros, a experiência que ele teve (...). (UBS III) 

 

 

O sentimento de impotência é mais evidente em relação a situações complexas 

que envolvem o âmbito social. 
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(...) outro dia eu estava presenciando o desespero da 
J..., por causa daquela família que viajou para o 
Nordeste, perdeu as coisas todas, voltou pra cá, não 
tinha nada, cinco filhos, não tinha onde ficar, não 
tinha onde morar, não tinha como pagar aluguel, 
precisava de algum lugar e ela era responsável. Assim, 
responsável, [no sentido que ela era a agente 
comunitária de saúde]. Mas aí você pega a 
responsabilidade de ter que ajudar e fala assim: 
“Como é que eu vou fazer, entendeu?”. E isso não 
tem, então o que falta para o agente comunitário é 
esse suporte psicológico, precisa ter um... uma terapia 
de grupo, precisa ter assim um descarrego, né como se 
diz... (UBS II) 

Tem uma família que ela é muito complicada, ela tem, 
de sete pessoas da família, cinco são dependentes de 
gardenal, (...) a renda de sete pessoas, é setenta e seis 
reais apenas.. O filho mais novo dela (...) não anda, 
essa criança não fala, essa criança tem vontade ... de 
andar. Isso faz... você olha assim e pensa: “Meu Deus, 
porquê? Isso não é certo com essa família, sabe?” 
(chora). Eu me emociono fácil... essa família, precisa 
de ajuda e você não tem como ajudar... (UBS III) 

 
A gente tem certas resistências para atuar, a gente até 
sabe que o problema existe (...), mas você vai fazer 
como? Como é que você vai dizer para aquela mulher, 
que o único sustento dela é aquele marido, quem é que 
vai dar alimento? (...) ela vai abandonar aquele marido 
e vai para onde? Em uma casa que já existe uma 
família sobrecarregada? Então é um problema muito 
difícil de estar lidando. (UBS III) 
 
Eu acho que seria interessante pra nós um trabalho 
de... uma pessoa que pudesse dar um assessoramento, 
assistência social, eu acho que um assistente social 
que pudesse acompanhar a equipe, acho que seria 
interessante, porque olha: “Tem tal problema”. Você 
conversa diretamente com aquela pessoa você acaba 
não assumindo certas responsabilidades que a gente 
acaba assumindo. (UBS III) 

 
É isso que eu digo, tem coisas que as pessoas podem 
conseguir, por exemplo, na comunidade uma cesta 
básica, mas pra quem você vai pedir? (...) Para quem 
você liga? (...) às vezes a assistente social não tá no 
posto, você pergunta: “Ah, eu não sei... pode ser 
que.... pode ser que seja não sei aonde”, sabe? (UBS 
II) 
 
Quando tem uma família muito complicada, com um 
montão de problemas, a gente pára e pensa: 
“Caramba, tem um monte de coisas ... mas eu posso 
fazer o quê?”. Aí fica essa coisa na cabeça, a gente 
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fica meio frustrado, que a gente não sabe o que fazer. 
O máximo que pode fazer é vir aqui no [serviço]. Aí 
joga para um lugar, vai para o outro, vai para o outro 
... aí fica assim ... espalhado nos setores. Mas depois, 
se der algum resultado é bom, né. Então, o trabalho 
adiantou. Mas se a pessoa não resolveu nada, aí fica: 
“Ah, para que fiz tudo aquilo se não adiantou de 
nada?” Aí chega frustrado (...). (UBS IV) 

 

 

Os agentes relatam que a própria população coloca no agente a responsabilidade 

de resolver os problemas. 

 

Eles [os usuários] vêem tanto o seu trabalho, vêem 
tanto o agente comunitário na rua que eles já assim: 
“Esse agente comunitário vai resolver a situação”, 
mas isso é uma forma deles tarem vendo que nós 
somos... que faz diferença na situação. (UBS III) 
 

 

A responsabilidade que os ACS acreditam ter, de atender às necessidades da 

população, se estende inclusive para o atendimento na unidade, sendo que eles se 

sentem responsáveis pela boa qualidade da atenção. 

 

Ser agente é sentir-se responsável pela assistência à 
saúde na unidade 

 
(...) sou taxada aqui porque eu marco consulta para 
todo mundo, todo mundo que passa (risos) né, é um 
prazer muito grande tá mexendo com essas pessoas, 
me sinto ofendida quando alguém maltrata um usuário 
que é meu, sabe? Que fui eu que fui incentivar para a 
pessoa vir na unidade, chegando aqui eu quero a 
mesma resposta, quero que ele tenha a mesma 
resposta, o respeito, a dignidade, é o máximo que eu 
posso pedir da unidade. Me sinto muito ofendida 
quando as coisas não dão certo, me sinto frustrada, 
mas sei que é o começo, tá no começo, isso vai 
melhorar. (UBS I) 
 
Eu não gostaria de ver os meus usuários chegando 
aqui e não tendo o mesmo tratamento que eu dou, né, 
isso é o básico do acolhimento porque são os nossos 
vizinhos, os nossos tios, ou primos, irmãos, mães e 
colegas de infância, né, e pessoas e cidadãos que de 
alguma forma merecem, né, todo o tratamento, 
respeito e dignidade. Então, a questão do acolhimento 
é muito importante, que esse... não só para os agentes 
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comunitários mas para todos que participam na 
unidade, né, eles falam multidisciplinar nas equipes 
para todos, do porteiro até o mais graduado. (UBS I) 
 
Porque a princípio a gente chegava em determinada, 
nas nossas visitas e “o programa é isso, é assim, 
assim, assim, vai funcionar assim”, só que como todos 
os colegas já falaram, chegaram aqui, a coisa não é 
bem assim, então de repente a pessoa vem aqui e ela 
não encontra o que você falou e você é cobrado, e isso 
é muito importante porque a gente tem um peso muito 
importante na vida dessas pessoas, e muitas vezes eles 
[os demais trabalhadores da unidade] colocam a gente 
à frente das coisas exatamente por isso, porque não é a 
cara deles que estão ali para bater, não é eles que vão 
ter que ir na casa da Dona Maria falar que não é nada 
aquilo que eu falei. (UBS I) 
 
Eu assim no trabalho me sinto útil e inútil ao mesmo 
tempo. Porque eu chego lá, passo informação ... falo 
do posto. Mas ao mesmo tempo me sinto inútil, 
porque às vezes eles vem e não encontram nada (...). 
Porque eu passo as informações, mas ao mesmo 
tempo que eu faço essa parte, não tem o suporte do 
governo do estado para poder ... né ... para acolher as 
pessoas que estão com problemas mais sérios ... Nessa 
parte assim. 
A gente chega na casa, é bem recebido, conversa com 
a família, a família às vezes se abre, conta os 
problemas, e aí no final ela quer o quê?, uma consulta. 
“Ah, então dá para marcar lá?, dá para marcar 
consulta?”. E você fala que tem, mas com certas 
restrições ... tem que vir cedo, porque ... aí você tem 
que explicar, que a gente tem pouca vaga ... então tem 
que vir cedo ... porque não dá para atender todo 
mundo no mesmo dia. Isso custa um pouco. Mas pelo 
menos a gente sabe que a nossa parte a gente está 
fazendo. (UBS IV) 

 

 

 Por outro lado, os agentes da UBS IV relataram que conseguem perceber suas 

limitações diante de algumas situações problemáticas e abrangentes, e 

consequentemente cobram-se menos, satisfazendo-se em proporcionar uma escuta. 

 

Eu tenho paciência de ouvir ... e eu não levo ... antes 
eu ficava preocupada com o que se passava na casa ... 
agora eu já tento me controlar, né, não levar o 
problema para mim. (UBS IV) 
 

Eu aprendi que eu não tenho a obrigação de ter 
resposta para tudo, nem ter que saber tudo. E se você 
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chegar na casa de alguém, se deparar com uma 
situação, não se sentir obrigado ou diminuído por não 
poder resolver de imediato. E sim procurar outras 
pessoas, poder contar com outras pessoas, do coletivo 
dos agentes ou até mesmo o centro de saúde. Não ter 
obrigatoriedade de resolver sozinha, ou assim, fazer as 
coisas sozinha. A gente tem um grupo, um grupo 
operativo, entendeu ... uma coisa que a gente tem uma 
retaguarda. Não ficar com a responsabilidade só para 
você ... (UBS IV) 
 

O fato de assumir a responsabilidade de atender às necessidades da população 

em paralelo a uma impossibilidade de definir a finalidade (produto) do trabalho parece 

resultar na ansiedade referida pelos agentes em ver rapidamente os resultados do 

trabalho quando estes, na verdade, seriam alcançados a longo e médio prazo. 

 

Ser gente é sentir ansiedade por ver rapidamente 
os resultados do trabalho 

 
Nós no treinamento, quando tinha as capacitações, o 
que é o agente, o que faz, ali a gente [levou] afinco 
mesmo, aquilo, aquilo foi coisa que foi entrando nas 
veias, só que até, assim, era bastante falado: “baixa a 
ansiedade, que não é assim, não vai chegar o primeiro 
momento, vocês não vão resolver o mundo, e vai 
explicar isso para o nosso subconsciente, a gente quer 
colocar a mão na massa e ver a massa crescer ali né, 
porque a gente ficou tanto tempo parado esperando 
esse projeto que a gente quis recuperar em um mês um 
ano que ficou parado, né? (UBS I) 

 
Às vezes a gente traz o problema aqui, a gente quer que 
seja resolvido logo. Então aquilo acaba ficando na 
cabeça da gente e acaba atormentando. Quer resolver e 
não consegue. (UBS III) 
 
Uma coisa que me deixou bem tristinha (...), 
complementando isso, é que a gente espera na maioria 
das vezes que aquela resposta seja imediata e tem que 
ser colocado pra nós (...) que isso vai demorar. Isso 
pode ser agora, como pode ser daqui um ano como 
pode ser daqui dez anos, a educação contínua que a 
gente tem que fazer com a população... (UBS III) 

 

 

Como os ACS fazem parte da comunidade e trabalham diretamente na casa das 

pessoas têm receio de envolver-se em questões que são do âmbito privado. 
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Ser agente é temer as conseqüências de ter como 
meio de trabalho a casa quando o âmbito privado é 

“problemático” 
 

(...) às vezes em alguns momentos a gente não pode 
intervir também, tem situações que são problemáticas, 
você teve crianças, né, esposas sendo maltratadas, se 
você não pode intervir diretamente... 
(...) mas você não pode também, vamos dizer, dar a 
cara à tapa todo momento, porque (...) nós somos 
comunidade também, nós moramos ao lado dessas 
pessoas e qualquer coisa que a gente faça pode vir 
também não só de encontro a nós mas também de 
encontro à nossa família. Então há problemas que a 
gente vivencia, que a gente verifica que é 
problemático. Então existem as reuniões de equipe 
aqui e algumas dessas reuniões são feitas somente 
entre a agente e a enfermeira ou entre o agente e a 
médica porque são coisas tão íntimas e particulares de 
cada pessoa que tem que ser tratado em reuniões 
assim (...). 
[Tem casos de violência que] eu não coloco [no 
prontuário], nem mesmo assim pra trazer pra equipe 
também eu não colocava. Porque já pensou [se eu 
escrevo na evolução] e na próxima visita, quem me 
atende é o marido dela, e vai ler lá: “foi espancada pelo 
marido”? Nunca que eu vou colocar isso, eu vou 
guardar pra mim.  
Aí, você vai chamar o Conselho Tutelar, no meio, 
pensa no meio da favela, você ficar ali no meio onde a 
pessoa que você sabe que é um bandido, que a pessoa 
pode te ferir, como você vai abordar? 
A gente não pode porque além de tudo a gente é 
comunidade, a gente tá muito próximo disso, a gente tá 
(...) entre a cruz e a espada. (UBS III) 
 

 

O fato dos agentes terem como meio de trabalho o âmbito da vida privada da 

população, faz com que eles muitas vezes sejam alvo da desconfiança da população. 

 

É como ela falou, como eu havia falado, no começo é 
muito difícil, né a gente estar entrando na casa das 
pessoas tem gente que ainda é difícil entrar na casa... 
não é todo mundo que vê com bons olhos esse agente 
de saúde (...). (UBS I) 
Teve um caso de uma cliente que ela teve um aborto 
só que ela relata que o aborto foi espontâneo (...) O 
medo dela é que se a gente vai lá investigar a vida 
dela e vai descobrir alguma coisa no caso dela. Eu 
falei: “Não, você pode ficar tranqüila eu vou fazer as 
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visitas mas não tem a ver com eu tá vindo aqui...”(...). 
Muitas vezes ela foi abrir a porta pra mim com medo 
de eu tá sabendo alguma coisa e tá interferindo na 
vida dela. (UBS III) 
 
(...) você lembra da taxa do lixo? Eles [os usuários] 
achavam que nós estávamos cadastrando [para cobrar 
a taxa do lixo], (...) porque todo mundo até o 
momento do PSF que entrou no bairro, todas as 
pessoas achavam que qualquer pessoa que fosse lá, ia 
tirar alguma coisa deles. Agora eles descobriram que 
o PSF não está tirando, está somando, ah, eu acho que 
é isso, e ajudando. 
Tem uns que mesmo com tudo isso, eles resistem, a 
minoria. (UBS III) 

 

 

Conforme pode-se verificar nos trechos abaixo, a indefinição quanto à 

finalidade do trabalho do ACS vem provocando ambigüidade na relação com a 

comunidade, que passa a cobrar diretamente do agente o atendimento de suas 

necessidades, uma vez que estes estão ao alcance dos moradores da área de abrangência 

da comunidade,: 

 

Ser agente é pôr a “cara à tapa” 
 
Falando no popular, quem põe a cara à tapa, é a gente. 
É nóis, é nóis que fala assim: “Dia primeiro, você vem 
marcar consulta”. Chega aqui à tarde e não tem mais 
consulta, e aí? (UBS III) 
 
Hoje eu ando na rua e sou muito cobrada, sou muito 
xingada, não queria nem pôr a cara na rua porque... 
Tem dia que eu mudo de caminho... (UBS I) 

 
Então, a população confunde tanto assim, até às vezes 
confunde um pouco nosso trabalho que de fato (...) 
elas [as pessoas que usam o serviço] se sentem no 
direito até de agredir ou com palavras ou ameaçar ou 
dizer “você tem a obrigação, você deveria ter marcado 
a minha consulta ou segurado a minha vaga no 
dentista, entendeu?” (...). (UBS II) 
 
Você perde um pouco a sua liberdade, você perde... E 
outra coisa: é isso que te falo. Você tem que estar 
preparada, você também não pode ser grossa. Se você 
não tiver jogo de cintura... (...). (UBS II) 

 
Então a gente acaba criando um vínculo com a família 
e como as menina falou, dá a cara, dá a cara e quando 
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chega aqui, não tem, pôxa vida, cai matando. (UBS 
III) 
 
Exatamente... [Depois] ele fica pedindo, implorando 
alguma coisa igual a ficha do SUS, saiu daqui, quando 
foi para ser feito, que no meio desse ano já estaria 
implantado. Então quando a gente foi nas residências 
fazer essa ficha, o que que a gente falou? Que no meio 
do ano ia ser implantado... Todo dia tem algum 
usuário: “cadê meu cartão?”...(UBS III) 

 
[Se a gente fala]: “Depois a gente pode falar sobre 
isso?”, aquela pessoa é grossa, aquela pessoa.... “Ah, 
eu não quero falar com ela porque ela não me deu 
atenção na hora que eu queria. Ela não serve.”. Você 
não tem capacidade, sabe? Não está preparada. Se 
você não dá atenção na hora, no momento que a 
pessoa te pergunta, você não dá uma resposta sim ou 
não, (...) você já não é uma pessoa adequada para o 
trabalho, você não tem capacidade, sabe?. Tudo 
isso(...), porque você não dá atenção, exatamente, não 
respondeu para ele o que ele queriam ouvir naquele 
momento, naquela hora. (UBS II) 
 
(...) para a gente é claro o nosso trabalho, mas para as 
pessoas não é ... Para a comunidade ... que tem que 
marcar consulta, que tem que conseguir vaga ... Tem 
pessoas que acham isso, e não é bem isso. E mesmo 
que a gente explique, eles não entendem essa parte ... 
E tudo que dê errado aqui no [serviço] ... aquilo que 
não foi como eles queriam, cai em cima de quem? Da 
gente... 
As pessoas querem tudo ágil... Tudo rápido, tudo mais 
fácil. E a gente é o facilitador ... e aí chega aqui e 
complica ... Fica o complicador ... (risadas). (UBS IV) 
 

 

 Por outro lado há uma percepção, pelo menos na UBS IV, de que a cobrança da 

população traduziria um certo reconhecimento e valorização das atividades que os 

gentes realizam no bairro. 

 

As pessoas reconhecem mais. Porque quando a gente 
vai visitar um nenezinho ... aí a vizinha vê - nossa, 
você não vai vir na minha casa? -, - ah, tem que ter 
nenê para você vir na minha casa -, - não, é que a 
gente tem um programa de visita para criança. Mas 
tem outros tipos de visita também -. Então, estão 
reconhecendo o nosso trabalho. Está reconhecendo o 
trabalho. (UBS IV) 
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 A cobrança por referência ao atendimento na UBS também foi percebida pelos 

agentes, que se tornam os sujeitos de referência também para ouvir as reclamações. 

 

Eu acho assim, eles podem até falar para gente dos 
problemas que estão acontecendo, só eles reclamam 
para gente, mas não reclamam (...) para as pessoas 
corretas. (UBS II) 
 

(...) eles se sentem mais confiáveis de reclamar para 
gente. Por exemplo, no atendimento do médico com 
ele, ou da postura que a pessoa tomou com ele dentro 
do consultório ou como outra moça da mesa atendeu 
ele, ele não fala para a própria pessoa, para própria 
chefia... (UBS II) 
 
 Eles não vêem reclamar para a pessoa e você fica 
ouvindo. (UBS II) 
 
E também eles vêem assim, eles acham que o agente, 
pode resolver tudo para ele, até a consulta que às 
vezes ele não consegue, a gente vai dar um jeitinho, 
tem isso (...). (UBS II) 

 

 

O fato de fazer parte da comunidade, além de acarretar maior cobrança por parte 

dos vizinhos, resulta em uma relação diferente com o trabalho, pois o ACS continua 

trabalhando mesmo depois do término do dia de trabalho: 

 

 

Ser agente é trabalhar “24 horas por dia” 

 
(...) é o tipo de trabalho que você está 

constantemente... ele te desgasta fisicamente, porque 
você anda, você faz, você sobe, você desce, você 
desgasta psicologicamente porque você não consegue 
desligar. Você chega em casa e ainda está pensando: 
“Será que eu marquei a consulta, será que eu fiz isso, 
será que eu [avisei] fulano... Ah, tem dentista amanhã 
cedo, como é que eu vou fazer para a pessoa ficar 
sabendo”. 
Ou então, olha que loucura: deixar papel na porta da 
geladeira para não esquecer de avisar, porque (...) eu 
não consegui [durante a semana] e então eu deixei na 
porta da geladeira da minha casa e... no Domingo vou 
pegar o carro [ou mesmo de a pé] ir lá avisar. Você 
entendeu? Meu final de semana fica perturbado... 
(UBS II)  
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(...) esse vínculo na verdade acaba atrapalhando, ajuda 
muito mas por outro lado atrapalha, prejudica nós... 
(...)onde você estiver... na rua, no velório...,sempre vai 
Ter alguém que vai sempre te ver como agente 
comunitário. 
Você deixa de ser o vizinho... Você perde sua 
identidade. 
Você perde a sua identidade como pessoa. Você está 
na feira e a pessoa: “o resultado do meu exame 
chegou? Você foi marcar consulta?” (UBS II). 
Ela [a usuária] não fala: “essa é a moradora do meu 
condomínio tal, tal, ou a convidada da festa”, [e sim]: 
(...) “Essa é a moça do posto”, é assim que você é 
tratado. (UBS II) 

 
Ele [o trabalho] entra na nossa vida, no nosso 
cotidiano. 
É, não é só na nossa área. A gente não vai ser só ali, 
naquele momento ... é a toda hora, em todo lugar  
É sábado, domingo ... você sai de casa ... e continua 
trabalhando ... 
É, sempre pára alguém ... 
A ‘incognitabilidade’ você perde totalmente ... se você 
deixar, pára para perguntar alguma coisa do posto. 
(UBS IV) 

 

 

 Para os ACS, as dificuldades encontradas no trabalho não são percebidas como 

resultado da alienação por referência ao processo de trabalho, mas como fruto de 

deficiências na organização do trabalho na unidade, como o fluxo de informações, ou a 

falta de estrutura para trabalhar, como espaço físico insuficiente. 

 

A organização do serviço de saúde compromete o 
trabalho dos agentes 

 
Eu acho assim, no serviço público, mais difícil mesmo 
é informação. A informação é péssima para tudo, para 
tudo. Então a gente fica assim, mal informado, às 
vezes bem informado... (UBS II) 
 
(...) Até aqui mesmo na unidade, informações que 
vem do distrito, que as vezes não chega, é 
confuso...(UBS II) 

 
Uma dificuldade também é que falta um suporte nesse 
sentido, do que as pessoas pedem para você, de 
recursos sociais. Cesta básica, projeto social ... Dentro 
do posto de saúde tem um guia ... que é um guia novo 
que foi implantado ... 
Então, e até hoje eu não vi (...). 
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(...) então, uma dificuldade é essa, da gente não ter 
esse suporte. (UBS IV) 

 
Eu acho que o ambiente de trabalho, condições tanto 
de espaço pra gente trabalhar, a gente trabalha 
amontoado, cheio de caixa, quer dizer, a gente sempre 
fica procurando um espaço pra trabalhar melhor pra 
não tá atrapalhando [o outro]. (UBS III) 
 
Assim, a gente vive em função de não prejudicar o 
outro, quem tá do lado, a gente tenta montar uma 
estrutura meia-boca pra conseguir trabalhar. 
(UBS III) 
 
(...) um espaço para os agente é fundamental, para a 
gente estar trabalhando... criando os nossos projetos 
próprios, porque a gente tendo um espaço a gente vai 
atrás de alguém, tem pessoas voluntárias aí, educador, 
fisioterapeuta, enfim, a gente tem espaço, além de ter 
espaço, a gente tem perna para ir atrás das pessoas, 
né? A gente não vai ter que tirar ninguém do seu 
espaço aqui na unidade, nem pensar, né? (UBS I) 

 
(...) é uma coisa assim, que eu acho que é um trabalho 
em conjunto, uma falta de comunicação que é coisa só 
de você perguntar, porque cada agente conhece a sua 
área...”Ah, a Dona Maria, nem põe ela agora que eu 
sei que ela está viajando, né? Mas aí vai fazendo fora, 
quando já vem de fora as marcação para cá (...), chega 
hoje e a consulta da senhora era ontem. (UBS I) 

 

 

Os ACS atribuem também as dificuldades no desenvolvimento do processo de 

trabalho educativo à falta de preparo/treinamento/capacitação na linguagem técnica da 

saúde. Assim, a capacitação que solicitam é técnica; desejam apoderar-se de 

informações sobre saúde e de instrumentos clínicos em detrimento de meios políticos 

que lhes possibilite desenvolver/liderar discussões sobre o processo saúde-doença como 

processo social, abordando as desigualdades em saúde em uma perspectiva 

emancipatória, que mobilize as classes sociais para a transformação da realidade. 

 

É necessária capacitação técnica para o trabalho 

 
Nós fomos capacitadas, nós chegamos aqui com essa 
garra, então chegamos aqui ... Só para completar essa 
parte aí, isso que ela falou é muito importante. Nós 
fomos capacitadas para estar com essa força mas 
chega aqui, parou a capacitação do posto, não teve 
mais a capacitação. (UBS I) 
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Quando a gente é, quando a gente lê o protocolo do 
PSF, do agente comunitário e tudo mais, lá tá escrito 
que você tem que receber uma educação, já foi falado 
no comecinho, uma educação continuada, né? Então 
aqui, o que aconteceu muito foi que essa educação é 
meio esquecida, assim, então entra naquela parte da 
informação que você não recebe. Se não recebe, como 
é que vai passar? Então você, tem que ser muito mais, 
muito autodidata, você vai procurando os caminhos. 
Vai procurando os meios. Porque quando você entra 
no programa, você ouve muitas siglas, né? Siglas de 
doenças, siglas de medicamentos e você fica meio que 
perdido, você não sabe... Você nunca ouviu aquilo, 
você não é uma enfermeira, não é um auxiliar, você 
não é um médico, né? Que que é HA? Você fica: HA? 
Você vai descobrir isso com o tempo, né?. Então às 
vezes falta é isso, falta você ter mais suporte 
educativo, como agente comunitário de saúde para 
você estar dando melhor atendimento e estar 
ensinando melhor a população. (UBS III)  
 
(...) Nós não fizemos toda a capacitação prevista, (...) 
que nós deveríamos fazer, capacitação foi muito 
largada pela metade (...). (UBS I) 
 
A impressão que dá é assim, que o pessoal do Distrito 
ele tem uma meta para cumprir (...) “A gente tem que 
fechar o assunto” (...), aí eles vem, procura dar aquilo 
e pronto, acabou, nunca mais...(...) não tem 
continuidade... (UBS I) 
 

 

Na mesma direção está a valorização de capacitações que instrumentalizam pelo 

acesso a informações como “siglas” utilizadas na área da saúde, ficando o trabalhador 

mais potente devido à proximidade com informações que deveriam ser de domínio 

público, mas às quais a maioria da população não tem acesso, sendo de domínio apenas 

dos técnicos da saúde. 

 

Vacinação também, a gente teve bastante coisa, como 
fazia orientação, tudo assim, o mais rápido e 
simplificado possível a gente teve. Tem coisas que a 
gente não esquece, eu por exemplo, não sabia, siglas, 
tal. (UBS II) 
 

[Para se educar é preciso ter] segurança, e saber o que 
a gente está falando ... a gente aprendeu um 
pouquinho de diabetes, da hipertensão (...) [mas] nada 
assim, entrar numa sala e aprender, fazer exercícios, 
questionários para você ficar capacitado, né? (UBS I)  
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(...) a educação em saúde, ela é difícil e ela é 
importante, porque se você não tem o conhecimento 
como é que você vai passar? Na educação, como é 
que você vai ensinar, né? Como é que pega o bebê 
para mamar? Tem mãe que pega o bebê de um jeito 
diferente, o bebê não pega o bico da maneira certa, aí 
racha o bico, aí não sei o quê, aí passa lá meia hora 
mamando, aí ele cansa, ele dorme e [daí meia hora ele 
acorda]. Aí : “Tá vendo? O leite não sustenta”. Aí 
então taca o Nan com engrossante para o bebê. Acho 
que é nesse aspecto é importante você, saber pra você 
passar...(UBS II) 

 

 

O trabalho dos agentes da UBS IV, diferentemente do trabalho dos outros 

sujeitos da pesquisa, é supervisionado constante e sistematicamente, uma vez que o 

caráter do serviço, que se constitui em um centro de saúde escola, demanda e viabiliza 

tal supervisão. 

 

(...) o treinamento que a gente tem por aqui nenhum 
PSF por aí teve ... e é isso que os agentes de fora 
pedem, né ... 
(...) porque eles não tem estrutura, eles não tem 
supervisão, eles não tem retaguarda. Eles que estão à 
frente de tudo em alguns postos de saúde por aí. 
A gente acha que está sempre em treinamento. O 
treinamento deles, o que foi? ... da Prefeitura ... foi um 
mês ... dois meses ... 
O da gente não, o da gente é diferente. A gente 
aprendeu muita coisa ... 
(...) porque em outra unidade a gente não teria essa 
visão, nunca. E nem teria essa compreensão se 
estivesse em outro posto de saúde ... 
No começo a gente fazia o cadastro e não sabia o que 
fazer. Fazia, entregava assim ... e não sabia o que 
fazer. Hoje já está melhor, né. Porque a gente faz, 
conversa mais na casa. No começo não. (UBS IV) 

 

 

Mesmo assim, a partir de suas falas, pode-se verificar uma certa valorização das 

capacitações como acúmulo de informações técnicas sobre saúde em detrimento da 

capacitação como qualificação para a discussão política. Novamente as possibilidades 

do trabalhador de transformar o objeto de trabalho são dadas pelo conhecimento 

instrumental e operacional, que se caracteriza pela decodificação de informações 

clínicas. 
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A gente aprende muito nas supervisões, em geral... Até 
doenças a gente aprende, porque às vezes a pessoa não 
sabe o que significa aquilo... que nem uma mãe que 
pega o resumo de alta do filho no hospital, um recém 
nascido, são um monte de siglas, então a pessoa não 
vai saber o que é aquilo, então a gente pode explicar 
para a mãe como nasceu a criança dela ... então isso é 
uma outra educação ... 
A gente fala para a mãe o apgar, né, aí às vezes ela fica 
tão feliz quando sabe que a nota do bebê foi boa, né... 
que tirou a nota 10 assim... né.. “É um exame que o 
médico faz, para saber se a criança está bem... os 
sentidos dela ... todos os sentidos ... aí avalia três vezes 
para ver ... aí dá uma pontuação”. Aí ela fica feliz ... ela 
não sabia ... porque ela via aquele monte de siglas ... e 
nunca ninguém explicou para ela . E as mães tem 
interesse também em aprender ... a criança é pequena e 
a mãe fica: “Ah ... meu filho tirou nota boa ... é 
saudável, não nasceu com nenhum problema sério de 
saúde”... (UBS IV) 

 

 

Um outro problema relacionado ao trabalho referido pelos agentes é a falta de 

apoio da instituição quando eles encontram dificuldades na condução das intervenções 

ou quando necessitam de apoio psicológico para lidar com as diversas situações que se 

apresentam. 

 

 

Falta de respaldo por parte da equipe, da 
instituição como um todo e da secretaria de saúde 

para a realização das atividades 
 

Então é isso que a gente precisava, ter um respaldo 
das nossas próprias equipes, da própria UBS. É difícil, 
lógico, a saúde tá difícil em todo lugar, convênio, 
postos, tá tudo difícil, hospitais, mas eu acho que se a 
gente tentar um pouquinho, a gente consegue 
melhorar um pouco mais, pelo menos o trabalho do 
agente comunitário. (UBS III) 
 
(...) Você é muito cobrado mas na hora que precisa de 
um auxílio não pode contar com ninguém, todo 
mundo conta com você (...). Eu tive um caso na minha 
áream, um caso de uma mãe que perdeu um filho com 
vinte e quatro anos, né? Que apesar que ela já sabia 
que ele ia morrer e tudo, mas mãe é mãe, né? Então eu 
tava em casa numa quarta, terça-feira, e chega aquele 
monte de gente na minha porta: “Ah! Porque o fulano 
morreu, não sei o quê...”. A mãe dele lá chamando, sei 
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lá... Mas ele foi socorrido, eu não tava nem lá, né. Só 
que assim, eles queriam que eu dissesse, falasse o que 
que era para dar para ela se acalmar: “Gente, eu não 
sei o que que dá, né?”(...).Aí o que aconteceu? Eu ligo 
para o posto (...) no dia a médica não estava, a 
enfermeira estava na coleta, a auxiliar não podia ir, 
sabe assim? É na hora que o paciente e você precisa 
que esse elo se quebra. Porque, pôxa, na hora que a 
mulher precisou não tinha ninguém lá... (UBS II) 

 
Ó, uma dificuldade que eu acho (...) eu sinto, é o 
seguinte, nós nos deparamos com muitos problemas 
que nós não estávamos preparados psicologicamente, 
sabe para estar fazendo, exercendo a nossa função e o 
difícil de tudo isso, o mais difícil é você não tem com 
quem falar, você não tem com quem desabafar, não 
tem ninguém para ouvir você, não tem ninguém pra te 
dá uma assistência nesse caso, você tá sempre assim 
“Você vai fazer, você vai levar o papel do dentista, 
você vai...” Quando é...Quem é que vai ouvir nós?. 
Quem pára: “Olha precisava falar com você que 
aconteceu isso e isso”. Não tem ninguém pra ouvir 
nós. Por exemplo essa educação continuada, se tivesse 
todo mês, ou uma reunião, uma terapia. Não, não 
temos. (UBS II) 

 
Eu fiz o curso de introdução, já fazem sete meses, né 
E no curso foi falado que a secretaria estava 
planejando um curso para os agentes comunitários de 
saúde , mas assim, um curso terapêutico. Porque eles 
perceberam muito isso mesmo, porque o agente 
comunitário é muito requisitado, ele sofre uma 
pressão psicológica muito grande, ele vai na casa de 
pessoas, assim, que ele não tem condições nem 
físicas, nem financeiras de ajudar e que precisam e 
você chega e fala: “O que eu vou fazer com essa 
família ?” (UBS II) 
 

(...) Estava em reunião eu, ela [outra agente] e a 
enfermeira e ela começou a chorar, chorar, chorar, que 
ninguém queria ouvir ela. Aí ela falou: “Eu estou 
cansada, é só tarefa, tarefa, tarefa”. Quem é que vai 
ouvi a gente. Olha, eu estou assim, assim, assado, eu 
vou fazer nada! Eu não estou preparada, entendeu? 
(UBS II) 
 

Eu acho que um apoio psicológico pra nós eu acho 
que seria interessante porque você acabou de ver aqui 
como a gente desaba (...). Assim, o agente trabalha 
aqui, eles se viram e a gente precisa assim, além da 
gente ser agente de saúde, a gente também é usuário 
do posto, a gente também tem nossos problemas e vai 
chegando uma hora que você não tem noção do que tá 
acontecendo, quando você vê, você já desabou, 
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porque você já não tem mais estrutura nenhuma. Você 
se mostra forte lá fora e chega aqui (...). Fala que você 
é forte, que vai tentar resolver e não consegue 
resolver, você vai guardando, vai guardando, chega lá 
na rua de novo “O que que eu vou falar”e tem que 
ensaiar uma peça pra explicar pra pessoa, pra ela te 
entender que você realmente não tem nenhum recurso 
pra tá ajudando. (UBS III) 
 
O que acontece desse apoio psicológico que vocês 
falaram é que a gente tem que sair pra rua, a gente tem 
que cuidar um pouco dos outros, a gente tem dias que 
a gente tá querendo que alguém cuide um pouco da 
gente. (UBS III) 

 
Eu acho que o apoio, o apoio da secretaria da saúde é 
fundamental, nós não temos um apoio, a gente pensa 
muito na saúde da população e nós o agente de saúde, 
não é muito pensado a saúde do agente... (UBS I) 

 
Mas no final o que falta é essa integração, porque o 
agente de saúde ele não pode trabalhar sozinho ... tem 
que ter toda uma equipe apoiando ... na retaguarda ... 
Porque só os agentes lá na comunidade ... só o agente 
na comunidade, resolve o que?, fica sabendo de um 
monte de informação, fica sabendo como é a dinâmica 
da família ... um monte de coisas, mas aí para 
complementar, para seguir esse trabalho, eu acho que 
tem que ter o apoio de outras pessoas. Do médico, da 
enfermeira, do auxiliar ... todo mundo do posto, para 
complementar esse trabalho. Senão fica uma coisa 
perdida mesmo. (UBS IV) 

 
O que pega mal também é o que mostra na T.V. 
Aquilo me mata, quando mostra lá o agente lá de 
jalequinho, o médico lá com a maior cara sorridente ... 
e tal ... E não é assim ... E isso quebra a nossa fé ... 
(UBS IV) 
 
... essa unidade entre o médico e o agente ... não 
existe. Aqui a gente tem ... a gente tem uma certa 
amizade ... um relacionamento bom com os médicos 
... também nem são PSF eles ... Mas pelo que o 
pessoal fala, que a gente encontrou, não bate o que é 
dito com o que está concretizando. Que o agente está 
sempre com o médico na casa, e é mentira isso. (UBS 
IV) 

 

 

A falta de apoio relatada pelos agentes em relação ao trabalho que realizam se 

manifesta também por meio da conduta de outros profissionais que contradizem as 

orientações que os agentes dão à população sobre o fluxo de atendimento do serviço. 
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Quando fala na educação em saúde também é um 
pouco difícil assim, complexo, né? Porque o agente 
educa e orienta de uma forma, chega aqui na unidade 
e já é outro jeito, então fica um pouco complicado pra 
trabalhar a saúde e [a educação] né? (UBS II) 

 
Por exemplo, você chega para o paciente e fala; “Olha 
o posto é aqui, atende com consulta agendada”. (...) 
mas o paciente pega e fala assim: “Ah! Mas se eu for 
lá qualquer hora, o médico me atende, melhor ir” 
entendeu? Então a gente educa de uma forma e chega 
aqui o que a gente fala lá fora, muitas vezes não 
funciona, porque chega aqui o médico atende 
realmente no corredor ou na hora (...) não está 
agendado (...). (UBS II) 

 
(...) A gente fala uma coisa, chegam aqui e conversam 
outra ... aí atrapalha um pouco o paciente porque: “Pô, 
elas lá me falam uma coisa, eu venho aqui e é outra?” 
E aí tem que entender toda essa dinâmica: que é o 
cadastro, que é a matrícula, que é a consulta ... é todo 
um processo meio ... e às vezes as pessoas não tem 
isso bem entendido. Às vezes elas acham que é só vir, 
passar no médico, o médico passar um remédio ... 
alguma coisa. (UBS IV) 

 

 

Os agentes também relatam a falta de apoio da coordenadoria que não conhece a 

realidade do trabalho 

 

(...) não vem ninguém da coordenadoria saber como é 
que tá trabalhando... Qual é a dificuldade, se tá 
chovendo, como é que faz pra sair, pra trabalhar, 
entendeu? É longe? É longe a referência do posto (...)? 
Como chegar lá, entendeu? Amanhã tem dentista, como 
é que leva, o agente não tá aqui como é que faz... Então 
assim, não tem...nesse aspecto a coordenadoria não fica 
sabendo ... (UBS II) 

 

 

 Os agentes apontam ainda a instabilidade das políticas governamentais e o 

receio da não continuidade do programa. 

 

De repente esse sistema, né, não segue adiante, o 
governo volte a ser tudo o que era antes e vai ser muito 
frustrante para todos nós porque a gente começou um 
trabalho e gostaria de um incentivo para continuar, mas é 
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um risco que estamos correndo. Enquanto houver a 
comunidade, enquanto houver gente, a gente vai tentar 
lutar para o serviço funcionar... (UBS I) 
 

 

 Os agentes percebem que, pelo menos em parte, o produto de seu trabalho tem 

sido o de provocar um certo aumento da demanda pelo serviço de saúde.  

 

O trabalho dos agentes acaba por resultar no 
aumento da demanda 

 
(...) antigamente o posto de saúde não atendia ninguém. 
Era uma moleza aí, o pessoal ficava de [perna] cruzada 
lendo jornal, uma maravilha (...) (UBS I) 
 
Aqui no posto também não fomos muito bem 
recebidos, agora que estamos sendo melhor aceitos... 
... tolerados... por quê? Nós somos os olhos da 
população lá fora. Então a gente está vendo o que 
acontece aqui dentro e vê o que acontece lá fora. Não 
somos bem vistos, né? É assim, um trabalho que ainda 
tá acontecendo, viu, tem [muita coisa para acontecer] 
para a gente se satisfazer... (UBS I) 
 
Tem pessoas que não aceitam o aumento da demanda 
aqui no posto... 
“Ai, esses agente tá todo mundo agora aqui, não sei o 
quê...!” (UBS I) 
 
(...) a educação que têm passado para nós deveria estar 
sendo passado para os profissionais de todas as 
unidades, porque (...) nós temos uma dificuldade muito 
grande, por quê? Porque os profissionais que trabalham 
nessa unidade não têm a mesma visão que o agente de 
saúde. Eles não tiveram o mesmo preparo que o agente 
de saúde teve. Então ele trabalha, ele trabalha ainda 
com aquele pensamento arcaico de que o não trabalhar 
faz bem, essa é a impressão que dá. Você ficar ocioso é 
o melhor . (UBS I) 

 

(...) a existência do agente comunitário em saúde ... ele 
vai exigir muito mais aqui do serviço, porque ele faz 
parte da comunidade, então, ele vai cobrar muito mais 
aqui dentro. E isso mexe ... acaba mexendo com as 
pessoas que estão dentro, né, da entidade ... A pessoa 
vai vir de lá para cobrar (...). (UBS IV) 
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6.3.2 As práticas de educação em saúde dos agentes relatadas nas entrevistas 

 

 As situações relatadas podem ser divididas em: orientações a respeito do 

cuidado com a saúde e o ambiente dirigidas aos indivíduos/família e resolução de 

conflitos de convivência. Os casos se diferenciam principalmente pelas estratégias de 

condução, permitindo em maior ou menor grau a participação dos usuários. 

 

Orientações a respeito do cuidado com a saúde e o 
ambiente 

 
Um exemplo da gente, do trabalho que faz com a 
população ... são as casas que a gente vai e dá dengue 
(...) e a gente está ensinando para eles, né. A gente foi 
com um agente da zoonoses essa última vez. E no 
quintal, aquele quintal tudo cheio de coisas, sabe, de 
copinho ... então eles não sabiam nem que teria coisas 
ali que poderia estar ajuntando água e larvas. E a 
gente olhando, mais com calma no quintal, que a 
gente achou um monte de copinhos, de brinquedo 
mesmo, de criança, cheios de larvas do mosquito da 
dengue. Então, eles não estavam esperando isso, 
acharam que estava tudo normal. (...) Então, eles 
ficaram assustados, não estavam tomando 
consciência, assim. Limparam tudo, e adiantou ... e 
adiantou muito porque quando não tinha os agentes de 
saúde, o tanto de casos de dengue que teve em São 
Paulo e o quanto que diminuiu. (...) 
E também a gente estava com um grupo de 
caminhada, com umas pessoas. Eu moro lá embaixo, 
perto da Politécnica ... então, fazendo caminhada na 
parte da manhã ... 
Também quando tem campanha de vacinação, eu por 
exemplo ... a minha micro área tem dois bares e tem 
uma igreja ... mas agora deixaram essa semana ... a 
gente sempre pediu para pôr cartaz na igreja ... nos 
bares ... de vacinação, da gripe ... para os idosos, para 
as crianças, tudo ... Alguma medida a gente está 
sempre pedindo para os donos dos estabelecimentos, 
que a gente possa pôr, né ... (...) esses dias fui com um 
cartaz do fumo. Aí eles deram risada, falei: “Bom, 
vocês vendem, mas vocês também tem que fazer a 
parte de vocês ... além de vocês fazerem a parte de 
vender, que já é errado”, porque eu conheço, o fato de 
eu morar muito tempo naquele bairro, eu posso até 
falar certas coisas. Falei: “Faz a sua parte também de 
estar conscientizando (...), então vocês vão me deixar 
pôr um cartazinho aqui no bar” (...). Eu falei: “É a 
parte de vocês também, de cidadãos, você também é 
um cidadão, está evitando, alertando ... não vai ser por 
um cartaz que as pessoas vão deixar de freqüentar o 
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bar de vocês “.Aí eles: “Tá bom, pode pôr”. Porque 
cada um tem que fazer a sua parte como cidadão. (E2 
UBSI) 

 

 

 No próximo relato percebe-se uma postura de culpabilização da mãe e 

julgamento de suas condutas no cuidado com a filha. 

 

Teve um (...) caso, de uma mãe (...) [que dava] para 
ele [o bebê] tranqüilizante (...). Eu falei: “Então, você 
vai lá no posto, vai conversar com Dr.C. pensa um 
pouco, você acha que é correto?, que é certo?” Fiz ela 
parar e pensar, né, falei: “É uma coisa fora do normal. 
Se você der um chá ... ainda ... vamos pensar, sei lá 
(...) ... - mas uma camomila ... alguma coisa ... mas 
você dá um remédio, uma coisa química, desde já ... 
Como é que ela vai ser?, ela vai continuar tomando? 
Então, agora pequena deu só esse pouquinho, depois 
vai ser um pouquinho mais (...) indiretamente você 
está viciando tua filha com uma coisa química. Droga 
é uma química. Então, você conversa com eles, é um 
negócio muito sério o que está acontecendo, você não 
pode fazer isso, não deve fazer”. Depois ela veio e 
falou: “V..., você sabe que é verdade, mesmo?, nossa, 
eu podia estar viciando minha filha”. “É ... não quis te 
falar tão claro, mas é isso, está começando a usar 
droga desde pequena.” Então essa foi uma coisa que 
eu achei que foi bom, porque eu acho que valeu, né, 
assim ... trabalhando, ajudando alguém. Porque sei lá 
o que podia acontecer com essa criança com o passar 
do tempo, podia ser que não acontecesse nada, mas 
podia ser uma coisa séria. Então, eu acho que tem 
gente que pensa as coisas, que tem idéia de fazer 
qualquer coisa, então o nosso trabalho é a atenção 
assim, para ver o que está acontecendo de anormal, 
né, e aí orientar. (E3 UBS II) 

 

 

Nas falas seguintes o agente de saúde fala de situações em que apoiou os 

usuários no cuidado com sua saúde. A culpabilização do indivíduo por sua doença fica 

evidente e a não adesão ao tratamento é vista como teimosia. Também fica clara a 

estratégia de convencimento voltada para os usuários. 

 

Tem uma senhorinha de 85 anos, que ela um belo dia 
me procurou em casa e desesperada me disse que 
estava com diabete, que lá na USP tinham pedido para 
ela procurar o posto para ver o que ela deveria fazer. 
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Aí eu falei que se ela já estava medicada, ela já tinha 
passado por tudo aquilo, que ela não precisava ficar 
tão apavorada, que eu ia procurar por ela, que ia ir na 
casa dela. Aí quando cheguei lá eu fui com todas as 
informações, tudo bem detalhado, para passar tudo 
aquilo para ela ... conclusão, nunca mais precisou ir na 
USP. (...) E conscientizei também que não era porque 
estava doente que tinha que se privar de tudo (...). É 
para ela estar sempre maneirando ... Ela me escutou ... 
Tem muitos que tem que quebrar a cara ... (...). Tenho 
um outro diabético que perdeu o dedão do pé porque 
não me escutou ... (...). Ele dizia que o pé dele estava 
piorando porque as meninas aqui não faziam curativo 
direito, que ele vinha aqui, mas que faziam de 
qualquer jeito, por isso que estava piorando (...) aí eu 
(...) perguntei sobre alimentação ... Ele continuava 
com refrigerante, continuava comendo macarronada 
(...). Aí eu fiz um teste com ele: “Vamos fazer o 
seguinte...” - que às vezes tem que fazer tipo um 
joguinho, né - “...o senhor faz essa dietinha aqui para 
mim ... durante duas semanas, e eu volto. Se o pé do 
senhor não estiver bom, (...) o senhor pode nunca mais 
abrir a porta para mim”. Aí ele: “Tá bom”. Aí ele fez à 
risca. (...) Só que ele é daquelas pessoas bem 
teimosas, que falou na minha cara, duas semanas 
depois, quando eu voltei, que funcionou, mas que ele 
ia continuar comendo o que ele quisesse ... que ele 
não ia fazer. Tanto é que o pé dele já tinha começado 
a ficar bom ... já tinha cortado até o curativo ... Mas aí 
ele voltou a comer tudo de novo e perdeu o dedão do 
pé. (...) Então eu falei: “Vamos fazer o seguinte, 
vamos ver no que vai dar ... porque a minha parte eu 
estou fazendo, e mesmo que o senhor perca o dedão ... 
eu não vou perder meu tempo” (...). Aí passou uns 
dois meses e ele amputou o dedo, lá na USP. (...). Aí 
veio a boa notícia, ele passou a escutar, está indo 
super bem ... não passa do horário ... a diabete está 
super controlada (...). Tem clientes que você fala e 
eles atendem, tem outros que você fala e ... podem até 
perder um membro e não escutam. (...) Eu acho que é 
teimosia mesmo (...). Eu acho que é isso, eles não 
acreditam, eles acham que o que a gente está falando é 
teoria, o que está no livro ... você sabe que a 
população ... acha que o médico é louco ... mas põe 
em prática e vê, que o que o médico estava falando era 
verdade (...) E a B... sempre deixou bem claro para 
nós que não é para a gente se tornar uma pessoa chata, 
porque é melhor um contato uma vez por mês do que 
nunca ... se perceber que a pessoa está se chateando 
com a nossa presença, é para se afastar um pouco ... 
porque se você ficar ... então ela deixa bem claro: 
“Não é para ficar insistindo com ninguém, tem que 
tirar de mansinho”. Quando é um caso, como câncer, 
aí eu sou obrigada a ficar marcando em cima ... 
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[Outro caso foi o do] Seu A... (...) Foi um caso [de 
problema] vascular deu uma distensão muscular... 
apareceu uma feridinha que pegou isso tudo do pé. [O 
problema] do seu A... era mais o descanso, porque ele 
não queria parar ... ele queria movimentar ... não 
ficava sentado (...) aí eu tive que explicar para ele que 
o tendão dele precisa ficar em repouso naquele 
momento ... que era melhor ficar durante três meses 
numa cama do que o resto da vida sem o pé (...). 
Sempre com um jogo de troca: “O senhor quer apostar 
comigo?, se o senhor ficar um tempinho parado o seu 
pé vai deixar de ficar preto” (...) A gente teve até que 
levar um pé (...) para mostrar para ele aonde é que 
tinha o problema (...). Aí ele foi seguindo ... e com o 
tempo ... Ele era teimoso ... ele aceitava tudo que eu 
dizia, só que não fazia ... O outro não, ele falava na 
minha cara que não ia fazer ... Tem clientes e clientes. 
(E6 UBS III) 

 

 

  As próximas situações se caracterizaram por lidar com usuários que estavam 

com doenças estigmatizantes como AIDS e tuberculose ou problemas de saúde mental 

e encontravam dificuldades em aceitar a situação e seguir o tratamento. O trabalho 

educativo dos agentes consistiu em apoio a esses usuários tanto em relação à busca de 

ajuda de instituições quanto à continuidade do tratamento medicamentoso chegando a 

controlar os usuários solicitando que tomassem o medicamento em sua frente. Como 

estratégia moralizante de incentivar a continuidade do tratamento os agentes 

ressaltavam a necessidade dos usuários se tratarem para cuidar dos filhos. 

 
(...) um caso que marcou para mim assim foi a minha 
primeira paciente com AIDS, né, em que assim ... 
primeiro teve um quadro de tuberculose e ela ficou 
muito caída, né. E logo depois a gente fez o 
diagnóstico de HIV e ela resolveu se largar. Não 
queria viver, não queria fazer o tratamento. Eu fiquei 
muito indignada mesmo com a situação porque assim 
... por ela ter três filhos, todos pequenos ... e eu 
tentava passar para ela: “Você tem que lutar, você tem 
que se cuidar para pelo menos você criar seus filhos, 
dar o máximo que você pode de você para eles.” Esse 
caso me marcou muito assim, porque aos poucos, de 
tanto eu ficar batendo na mesma tecla, insistindo, indo 
lá (...) para ver como ela estava e tentava incentivar, e 
acabou dando certo, né. Ela procurou o centro de 
referência, hoje está se tratando. (...) Ela era uma 
pessoa muito dura de se lidar, porque ela não queria 
tomar medicação (...) por causa da própria medicação 
para tuberculose, ela não queria tomar medicação, por 
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causa das reações, né, e eu ia lá, insistia, às vezes ia lá 
de manhã: “Tomou a medicação?” “Não”. “Então, 
vamos lá, vamos pegar, vamos tomar” Fazia ela tomar 
na minha frente e tal. Ela tomava direitinho. Ia ver 
sempre se ela estava se alimentando bem, o que estava 
acontecendo. Às vezes ela ia me procurar, quando 
tinha algum problema. Não é nem uma questão assim 
de educar o paciente, mas mostrar as necessidades 
para ele, para chegar no fim do tratamento bem, né 
(...) Não seria assim uma questão dela não saber que 
deveria ser tomado daquela forma e tal, mas sim um 
rejeição acho que por falta de força ou de amor 
próprio mesmo, porque ela estava realmente muito 
deprimida, não tinha vontade de viver, então era uma 
questão assim de tentar reestruturar ela e fazer com 
que ela tivesse uma visão positiva daquilo, de ter um 
futuro positivo. Assim ... acabou se tornando 
educação também, né, porque assim ... ela com o 
tempo, de você estar sempre em cima, sempre 
conversando, ela começou a aceitar as coisas de uma 
melhor forma. Porque eu acho que se não fosse a 
insistência (...) eu acho que hoje eu não estaria mais 
com ela. Qualquer intercorrência que ela tinha, ela 
procurava a gente. 
Um outro caso também que marcou bastante foi um 
caso recente, de uma outra paciente minha que teve 
depressão. Tem uma história familiar super triste, a 
mãe dela era alcoólatra, faleceu quando ela tinha 12 
anos, então, ela ficou sendo jogada para lá e para cá 
com os familiares. E hoje ela tem 24 anos, um 
menininho de 5 anos. Ela cortou os pulsos 
recentemente e ela se recusava terminantemente a 
procurar um tratamento e tal (...). Tive uma conversa 
assim muito longa com ela (...) e finalmente consegui 
convencê-la de procurar um tratamento. Então, hoje 
ela está se tratando. De vez em quando passo lá, vejo 
como estão as coisas. Está cuidando mais da casa, está 
cuidando mais do filho. Semana passada ela teve uma 
recaída, ela teve que buscar algumas medicações e 
acabou tomando tudo de uma vez, né. (...) aí eu 
conversei: “Mas você não pode fazer uma coisa 
dessas, porque tem um filho para criar ... Tem um 
filho de 4 anos (...)”. Aí eu a encontrei depois, (...) 
estava bem melhor, agradeceu (...). E também tenho 
procurado ajudar ela na questão de locais melhores 
para se tratar (...). Aí eu estava conversando com ela: 
“Olha, tem outros lugares, tem até a associação, que 
fica aqui no bairro ... se quiser eu tento entrar em 
contato para ver se eu consigo para você”. [Ela] falou: 
“Não, tudo bem ... se você puder fazer isso por mim”. 
Aí eu já entrei em contato com a M... que está 
tentando ... já conversar com a psiquiatra para ver se 
consegue encaixá-la no tratamento. Mas ela já tem 
melhorado bastante (...). Antes ela me atendia mais no 
portão, aí comecei a pedir: “Ah, posso entrar? Vamos 
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sentar, vamos conversar”. (...) E me marcou muito o 
dia que ela falou: “Eu me sinto muito sozinha” (...). E 
a gente começou a conversar: (...) “Vamos atrás, 
vamos procurar um tratamento, eu te ajudo e tal”. 
Logo na primeira vez ela já topou. Veio procurar a 
psicóloga, da psicóloga foi encaminhada para a 
psiquiatria e assim ... eu estava sempre em cima: 
“Foi? Está tomando o quê? Está tomando direitinho e 
tal?”. Então, foi uma paciente mais fácil de lidar, pela 
fragilidade mesmo dela, de se agarrar a qualquer 
pessoa que estendesse a mão (...). (E4 UBS II) 

 

A situação que marcou assim (...) é um senhor que (...) 
tem, hanseníase, e ele descobriu há 15 anos e tomava 
o remédio, depois parava ... Tomava o remédio, 
depois parava ... e foi prejudicando ... ele foi perdendo 
umas partes dos membros, e quando eu cheguei na 
casa dele, ele não queria me aceitar e tal. (...) Depois 
você vai chegando, vai criando aquela amizade com a 
pessoa, toma confiança e chegou num ponto que a 
pessoa me aceitou e ouvia tudo que eu falava, tudo 
que eu aprendia aqui com os médicos, com os 
enfermeiros. E eu consegui passar a mensagem e a 
pessoa está melhor de saúde agora. (...) De começo a 
pessoa recusa dizendo assim que (...)o posto não 
resolve nada (...). Então, a gente vai conversando com 
a pessoa, conversando, qual o nosso serviço, 
diferenciar essa coisa, né, entre a doença e a 
prevenção, sabe ... a saúde e a doença, quer dizer, né, 
ensinando isso aí. E conversando assim e dando 
atenção para o restante das pessoas da família eu acho 
que a pessoa vai aceitando. É complicado, cada 
família é um caso, cada família você tem que chegar 
de um jeitinho. Porque, que nem nesse caso, esse caso 
é uma doença meio complicada, [na] hanseníase a 
pessoa já está meia que ... fugindo da sociedade ... ela 
mesmo não quer que as pessoas vejam ele com a falta, 
com a mancha na perna ou faltando uma parte dos 
membros, se acha meio que excluído, né? Foi isso 
também o interessante ... no sentido de que podia ter 
uma vida normal ... um lance de motivação, né, para a 
pessoa não cair em depressão. Acho que a gente vai 
conquistando assim, sabe, conversando com a pessoa 
e motivando, né.  
(...) Teve um [outro] caso de uma senhora que tem (...) 
um machucadinho nessa parte assim... da perna (...) e 
ela parou de andar. Ela acha que se ela andar vai 
estourar o machucado (...). Tem que chegar na pessoa 
e explicar que ela pode melhorar, né. (...) Aí o que vai 
muito é essa coisa de motivação. Tem muita gente que 
está doente, cai em depressão e piora. Eu acho que [a 
motivação] faz parte [da educação em saúde] porque 
você pode melhorar a pessoa, a pessoa estar bem de 
saúde, mas se não melhorar esse lado psicológico ... 
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Ela pode estar melhor de saúde, pode estar comendo 
... mas vai ficar lá num canto ... vai ficar lá ... dentro 
de casa ... Então, isso para mim não é saúde ... Saúde 
eu digo .. está tudo bem ... mas a pessoa não quer ... 
então ... eu acho que faz parte ...  
Tem [também] um de uma mocinha que ela está 
grávida (...) e quando ela descobriu que estava 
gestante, ela falou comigo, e falou que não estava 
afins desse bebê, não ... porque não sabia se era do 
marido, do atual namorado ... (...). Quer dizer, ela 
queria tirar, e eu fui conversando com ela, que agora 
que está feito, acho que tirar é besteira ... acho que 
não é certo, né. Falei: “Às vezes você está esperando 
que não seja uma coisa boa e pode ser que um dia te 
dê muito orgulho, o que é mais provável”. E ela 
desistiu de tirar. Ela está aí, bem alegre ... hoje 
encontrei com ela ... mas é legal quando a gente 
consegue ... Parece até uma coisa boba, né, mas 
quando acontece isso com certeza eu chego em casa 
bem alegre: “Ganhei o dia hoje”. Quando as coisas 
dão certo. Às vezes uma palavra resolve muita coisa, 
né ... uma conversa... (E5 UBS III) 

 

 

Fazendo um certo contraste com a ênfase na doença, vista nos casos anteriores, 

na próxima fala verifica-se uma abordagem ampliada, onde entram em jogo outros 

aspectos do trabalho e da vida - como o desemprego e as condições precárias da 

moradia.  

 

(...) Tinha uma mulher (...) e ela, mora na comunidade, 
e o pessoal me pediu para fazer a visita, porque os dois 
filhos dela estavam com tuberculose, estavam fazendo 
tratamento aqui, mas tinham parado de fazer 
tratamento. (...) cheguei lá na casa ... comecei a 
conversar com a senhora, mas lógico, não toquei logo 
no assunto da tuberculose ... porque talvez se eu tocasse 
no assunto a coisa poderia complicar ... de repente 
como ela não seguiu o tratamento, então eu imaginei 
que tinha alguma coisa que estava ... né ... que estava 
meio desgostosa do tratamento. Aí a gente começou a 
conversar (...) na época fazia o cadastro... (...) aí toquei 
no assunto, porque tem uma parte do cadastro que você 
pergunta - que problemas de saúde que a família tem -, 
aí ela falou dos filhos, da tuberculose. Aí eu perguntei 
sobre tratamento, quando ela falou que os filhos tinham 
tuberculose, mas ela não falou que tinha parado o 
tratamento. Quando ela falou da tuberculose, eu 
perguntei se ela tinha feito tratamento, se ela tinha 
completado o tratamento. Aí ela falou que não tinha, 
que para ela já estavam bem, né, e que ela resolveu 
parar então. Aí a gente foi explicando para ela, né, o 
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que significava isso, dela ter parado o tratamento, 
porque a tuberculose é um tratamento de certa forma até 
pesado (...). Eu perguntava se ela estava com algum 
dificuldade para dar os medicamentos, olhava os 
medicamentos, para ver se estava dando mesmo. E a 
gente conversava sobre outras coisas, sobre as 
dificuldades que ela estava tendo, porque ela também 
estava desempregada na época, e a gente dava umas 
informações para ela conseguir cesta básica, leite, essas 
coisas ... né ... É como se fosse assim... Chega uma 
época que parece que não é uma visita assim de um 
profissional de saúde, (...) fica uma coisa bem próxima 
assim (...). Aí passou uns três meses e ela mudou da 
minha área, mudou da minha área e agora fiquei 
sabendo que ela está em outra área e os filhos dela 
parece que vão ter que retomar o tratamento porque 
parece que ela tinha parado. (E8 UBS IV) 

 

 

Nos próximos relatos a agente considera que educação em saúde contempla a 

intervenção em conflitos tanto entre familiares como entre vizinhos. 

 

Educação em saúde como intervenção nos 
conflitos da família e vizinhança 

 
[Uma] coisa (...) que eu me lembro (...) foi assim, a 
senhora perdeu o marido, e (...) ia morar junto com a 
nora (...). Aí veio essa senhora, mas você notava uma 
tristeza, sabe ... uma super tristeza. Aí um dia 
também, ela estava lá embaixo no banco e tal ... eu fui 
até fazer uma ficha com ela: “Ah, eu preciso fazer tua 
ficha, você precisa ir lá, no Dr. L..., no dia de grupo, 
que tem o grupo de hipertensos -, e ela triste e 
emagrecendo ... aí ela se abriu para mim ... que até a 
comida a nora regulava, entende? Tirava, não deixava, 
escondia ... e ela estava ficando assim ... (...) Olha, um 
negócio muito íntimo (...) mas que você tem que se 
impor, uma pessoa morrendo dentro de uma casa, sem 
necessidade ... para você ter uma idéia, ele é diretor do 
Carrefour ... quer dizer, não é para isso, né, caramba 
... Aí eu falei: “Você tem que ter uma conversa com 
teu filho”. “Ah! ... mas aí vai ficar ruim ...”. “Não ... 
você não vai falar da tua nora ... você vai falar para ele 
que você não se sente bem, que você não gosta de 
estar pegando as coisas, né ... sei lá se eles tem um 
horário de alimentação, e você já tem outro pela tua 
idade ... leva uma conversa assim ... e vê se separa ... 
porque realmente você vai morrer desse jeito”. E aí 
realmente, depois de um tempinho, ela mudou para 
um apartamento ... no mesmo condomínio, mas 
apartamentos separados. (E3 UBS II) 
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(...) um caso que foi assim ... isso foi educação para o 
condomínio, para te falar a verdade. Uma moça, ela 
ficou deprimida, e deprimida, deprimida, foi 
avançando, não cuidou e não sei o quê ... e um belo 
dia ela teve ... ela surtou. Então, ela surtou e o 
condomínio inteiro baixou para dizer que aquilo era 
droga, né, e que tinha que ter uma providência. Pôr 
aquela moça para fora do condomínio. Porque ela 
ficou na janela, queria se atirar de lá, e aí precisou 
chamar o corpo de bombeiros, então ficou aquela 
coisa, né. Os bombeiros chegando, todo mundo: “Que 
é isso?, que é isso?”. Aí foi quando eu vi um grupo, 
muita gente, sabe, falando: “Ah, isso não pode 
acontecer, porque a gente tem os nossos filhos, a 
gente tem as nossas famílias e uma pessoa dessas 
aqui, não pode conviver com a gente”. Aí eu entrei, 
falei: “Olha gente, é o seguinte, isso está acontecendo 
com ela, poderia acontecer com qualquer casa. Essa 
moça precisa de cuidado. Até se ela for usuária de 
droga, que usa, também mora, e precisa morar, porque 
senão como é que faz? Joga lá no vale dos leprosos?. 
Ela tem que morar, então não é o procedimento 
correto nosso ... a gente tem que estar falando, dar 
apoio para essa mãe.” A mãe da moça, coitada, estava 
acabada, porque você nota que está todo mundo 
falando mal e olhando ruim para você. Eu falei: 
“Sabe, vamos ser humanos, vamos olhar essa moça e 
vamos olhar essa mãe, e ver a necessidade, ela está 
precisando de ajuda. É nessa hora que a gente tem que 
mostrar que a gente é gente, né, que pode ajudar 
alguém .” (E3 UBS II) 

 
 
 Na próxima situação observa-se que a estratégia utilizada para que a família 

cuidasse de um de seus membros foi a do amedrontamento e ameaça de denúncia. 

 
(...) Eu sempre ia visitar uma casa e via uma senhora 
sentadinha ali no fim da rua, perguntava sempre para 
ela com quem ela ficava em casa : “Ah, fico com meu 
neto (...) ele me dá uma olhadinha”. Mas eu nunca 
conseguia ver esse neto. E era uma senhora de bastante 
idade, 86 anos, e um pouco debilitada (...). Aí eu não 
conseguia nunca falar com ninguém ... (...) Aí ela fica 
sentada ali, o dia inteiro ... Aí o neto dela não sabia dar 
muita informação, falou: “Você pode estar vindo no 
sábado, falar com a minha mãe” (...) Quando eu cheguei 
lá no sábado eu falei com a nora dela, que cuidava dela. 
Cuidava assim, durante a semana ela ficava bem era só 
(...) o intuito da gente não é denunciar, não é nada. É 
prevenir, é orientar, ajudar. Aí, tudo bem ... Aí nessa 
hora a nora dela ligou para a filha em Osasco, falou: 
“Olha, a moça do posto de saúde está aqui e a sua mãe 
não pode estar ficando sozinha, tal”. Aí eu tive que falar 
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com ela no telefone sobre a mãe dela, o que eles iam 
fazer, que a mãe dela não poderia estar ficando sozinha, 
que ela é uma senhora de idade, tudo e tal ... Aí agora 
eu sempre passo, e ela levou a mãe (...) para morar com 
ela ... porque eu falei: “Ela não tem condição, ela é uma 
pessoa que ela passou mal, sozinha ... eu sempre venho 
e ela está só ... que ela diz que tem um neto que cuida, 
mas o neto eu nunca encontro em casa. A nora trabalha 
... e ela não tem condição, porque ainda se ela dentro de 
casa liga um gás ... -porque ela já não está bem ... juízo 
perfeito” ... E aí o bom disso foi que a filha falou: “Não, 
vou tomar providências, vou aí e tal, vou buscar minha 
mãe”. Levou a mãe dela embora e tomou conta da mãe 
dela lá. (E2 UBS I) 

 

 

6.3.3 Potencialidades do trabalho referidas pelos agentes 

 

Como uma das potencialidades do trabalho, os ACS apontam a oportunidade de 

troca de conhecimentos com as pessoas com as quais trabalham. 

 

(...) É, a cada dia fazendo essa troca, né? Quer dizer 
demos a volta e pararmos no mesmo ponto, né? Que é 
a troca, aprendendo, passando e aprendendo lá fora e 
trazendo para cá. (UBS I) 

 

 

 As possibilidades de se relacionar com as pessoas e se comunicar melhor 

também foram referidas pelos agentes como pontos positivos em relação ao trabalho 

que realizam. 

 

Acho que é (...) também a facilidade que você tem 
hoje assim, na comunidade. A facilidade que por um 
lado é ruim e por outro é bom, que você conhece as 
pessoas assim, você está conhecendo os  seus  
vizinhos, você estar conhecendo, você estar se 
relacionando, na verdade, né? (UBS II) 

 
É, então ser agente é isso. É você ter mais um vínculo, 
mais confiante. Às vezes, quando... antes de ser agente 
comunitário eu lembro assim, eu e a V..., a gente 
sempre morou na mesma rua. Mas não tinha um 
contato assim como hoje, né? (UBS III) 
 
Então é assim, é mesmo assim na vida da família 
quando a gente vai, entra na casa, conversa, se sente 
em casa, tem casa que você se sente na sua casa, é bem 
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acolhido e antigamente às vezes não tinha isso também. 
Mesmo morando naquela região. (UBS III) 
 
Eu moro aqui há trinta anos, né? Já vi gente entrar e 
sair, entrar e sair, e tem pessoas que moram na minha 
rua há vinte ou quinze anos e que eu nunca tinha 
entrado na casa, né? Você conhece,você vê, mas o 
conhecimento, o vínculo, vem com isso, e é o que 
ajuda, fortalece. (UBS III) 

 
(...) antes da gente começar a trabalhar, a gente 
conhecia as pessoas de uma outra forma, né ... aí a 
forma que a gente passou a conhecer é diferente, né, 
cada família. Eu imaginava uma família que não teria 
nenhum problema, e de repente tem problemas 
absurdos e a gente não imaginava isso. Já sei lidar 
mais com isso, né? (UBS IV) 

 
Que antes eu era bem mais tímida, não conseguia 
falar, tanto que no começo foi difícil, né. E agora com 
esse trabalho eu já consigo me soltar mais, chegar 
melhor nas pessoas, coisa que eu não sabia fazer. E é 
com a prática do trabalho mesmo. E assim, eu aprendi 
muito aqui, ouvindo as pessoas, palavras que não 
sabia o significado, até no treinamento, coisas que eu 
não sabia, que a gente poderia estar promovendo 
dentro da casa da pessoa, e hoje eu posso passar para 
outras pessoas (...). (UBS IV) 
 
Eu aprendi a falar em grupo, coisa que era muito 
difícil para mim. Chegava na roda, com um monte de 
gente e eu ficava só ouvindo, não sabia me soltar, 
falar, o que eu sentia, não me expressava. Aí depois 
que eu comecei a trabalhar com o pessoal ... até na 
seleção mesmo eu vi que se eu não falasse não ia 
entrar, se eu ficasse tímida não ia passar para trabalhar 
aqui. Aí eu aprendi a falar, às vezes acho que falo até 
demais. (UBS IV) 

 

 

A flexibilidade de horários e a falta de rotina que torna o trabalho dinâmico 

foram referidas pelos agentes como pontos positivos do trabalho. 

 

(...) a gente tem uma flexibilidade de horários. Se 
fosse no PSF não, eles tem aquele horário fechado ... 
tem aquelas ‘x’ casas por mês, a quantidade certa. E a 
gente não tem isso. A gente vai nas casas que a gente 
acha que precisa, ou então que eles vêm que tem 
necessidade. Agora os outros não, pelo que a moça 
falou para a gente, tem que ir uma vez por mês ... se 
tem 200 casas, uma vez por mês nas 200 casas. Então, 
acho que se a gente mudasse de serviço hoje...  
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(...) a gente tem um ritmo ... a gente faz as visitas que 
dá no dia ... a gente tem autonomia para horário (...) 
(...) tem tudo isso (...) a gente troca um dia, folga um 
dia e trabalha no final de semana... Tem coisas que 
numa empresa normal você não ia fazer. Então, a 
gente é diferente nessa parte. Se hoje fosse mudar para 
trabalhar num escritório,  
(...) mesmo que ganhasse um pouco mais... Não ia 
acostumar fácil, não. 
(...) não tem rotina... (UBS IV) 

 

 

Os agentes ainda referem que apesar de não conseguirem fazer tudo o que 

desejariam para responder às necessidades da população, consideram seu trabalho 

importante, principalmente no que diz respeito à atenção que dispensam ao escutar as 

pessoas que visitam. 

 

(...) acho que o melhor da história, eu acho, eu gosto 
do que eu faço, eu acho importante, eu acho que eu 
consigo fazer parte do que eu estou me propondo a 
fazer, acho que eu consigo realizar parte disso. Sei 
que muito do que aparece eu não consigo, mas aquele 
mínimo que eu consigo, me deixa assim satisfeita 
(UBS III). 

 
[Os usuários falam]: “Você demorou esse mês, eu 
pensei que você não ia vir esse mês”. É pouco, né, 
uma coisinha mínima, mas a gente já sai dali sabendo 
que aquela pessoa se sente útil só pelo fato de você 
não tá levando no médico, mas tá levando uma 
palavra, ele tá desabafando o problema que ele passou 
no mês, ele não encontrou ninguém, às vezes espera 
até o agente chegar (...). “Puxa vida, ela tá sentindo 
melhora, eu tô sendo útil, eu ajudei em alguma coisa, 
né? Fui um agente transformador”. (UBS III) 

 
Estou nessa assim, que se eu falar prá você, pelo 
salário, só, não. Eu hoje descobri muita coisa assim, o 
pouco que faço eu ajudo muita gente, tem coisas que 
ás vezes uma palavra amiga que a gente fala talvez 
vale mais que qualquer dez reais, qualquer coisa, que 
talvez a pessoa tá esperando só uma palavra amiga. 
Não é uma ajuda financeiramente, é uma palavra, é 
uma atenção. E, eu acho que nós, agentes, nessa parte, 
muitas vezes a gente ajuda, como temos ajudado 
também com cesta básica, um com uma roupa, outro 
com outra e ali forma um elo que eu passo pra outra, 
outra passa, diferente de que área seje, de quem é a 
família, não importa. Poder ajudar. Então a parte boa 
dessa que eu sinto que até a gente acaba ajudando 
bastante [pode não ajudarmos] o quanto que 
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gostaríamos. Mas, eu, sinceramente me sinto útil e 
gosto do que faço. Tem hora que não tenho preparo, 
não estou preparada nem tenho condições, mas o 
quanto eu vejo, a pessoa vem com a [palavra]: “Muito 
obrigada”. O rosto da pessoa, a maneira como a 
pessoa te agradece do que recebeu, coisinha simples, 
insignificante que talvez pra gente é, mas para eles 
não. É muito gratificante. (UBS II) 

 
(...) pelos acamados [chego a] ser chamado de  anjo da 
guarda...Meu anjo da guarda vem vindo...é pouco o 
que eu faço, né, e esse pouco para eles... (...) 
(...) [Por uma] receita que eu fui levar, uma mulher 
falou para todo mundo que eu fui levar o receituário 
para ela...(...) Aí o marido disse que ela falava para 
todo mundo que chegava lá que o agente de saúde 
[estava] visitando, visita todo mês e que eu peguei a 
receita dela (...). E ela é uma pessoa que tem 
convênio, não usa muito aqui, a unidade. (UBS I) 
 

 

O elogio e o reconhecimento por parte da população tornam o trabalho 

gratificante para os agentes.  

 

Pra se ter uma idéia, se tem dez que criticam, tem 
cinco elogiam. Talvez um elogio só é suficiente, para 
você deixar de... Você tá chateado, já fica alegre, já 
estimula. 
O reconhecimento do trabalho, né isso é importante e 
o que realmente leva a gente a continuar...(UBS II) 
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6.3.4 Percepção dos agentes em relação às supervisões realizadas pelas equipes. 

 

Buscou-se verificar a percepção dos agentes em relação à supervisão realizada 

com a equipe, já que esta faz parte do processo de formação dos agentes e interfere 

diretamente na educação em saúde realizada por eles. 

Na fala seguinte observa-se que os agentes valorizam a supervisão por ela 

proporcionar acúmulo de informações a serem passadas nas orientações aos usuários, 

na perspectiva da educação bancária: 

 

Com as supervisões os ACS aprendem a dar 
orientações 

 
(...) aprendi que a gente está sempre orientando, 
sempre explicando: “Ah... você está fazendo isso, ah, 
você está fazendo aquilo”, mais orientar mesmo: 
“Tem que fazer isso, porque é um perigo e tal”. Então 
eu aprendi nessa época, viu. (E2 UBS I) 

 

 

Entretanto, na próxima fala a supervisão é percebida como uma atividade que 

possibilita o desenvolvimento da escuta para as necessidades dos usuários: 

 

As supervisões ensinam a estar atento para ouvir 
as necessidades dos usuários. 

 
(...) Teve um caso de uma moça (...) ela era recém 
casada (...). Aí ela ficou grávida, era uma moça que 
sempre tinha umas queixazinhas e tal ... não sei o que 
... e tal ... mas ela dizia que era porque era do interior, 
que não acostumava em São Paulo, não sei o quê (...) 
Foi uma gravidez de 1.000 interrogações (...). Nasceu 
a menina, tudo, tal ... mas ela vinha muito aqui... 
desde a primeira semana, sempre tinha alguma coisa... 
não podia passar perto dela que ela tinha alguma coisa 
para trazer, né? (...) Mas depois eu entendi, essa não 
percebi no momento ... era coisa psicológica. Porque 
aí foi, foi ... foi ... e aí um belo dia ela pegou tudo que 
ela tinha, colocou num caminhão, e quando ele 
chegou ela já estava na casa dos pais. Voltou para o 
interior. E a vizinha me falou, que ela vivia muito mal 
... o relacionamento com ele[o marido], coisa de 
temperamento, ele a tratava mal (...). Eu nunca 
imaginei que era uma coisa lá, entende, do 
relacionamento dela. [Na equipe] (...) a gente discutia 
a questão das doenças. “Por que essa moça tem tanta 
doença” a [enfermeira] falava: “Ela é insegura, ela 
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está numa insegurança muito grande, ela veio do 
interior, agora está aqui em São Paulo, fica fechada, 
não sai ... ele trabalha o dia inteiro, ela fica sozinha 
com a criança”. [Depois da supervisão] (...) eu acho 
que você já aprende, você já começa então a pensar 
que se alguém tiver ... a toda hora ... que eu fico de 
olho agora (...), cada reclamação você tem que ficar 
bem atento e dar uma abertura bem grande, que se a 
pessoa quiser falar ... ela consiga falar (E3 UBS II). 

 

 

Um dos agentes se refere à supervisão como oportunidade de troca de 

experiências com a equipe principalmente em relação à maneira de abordar os usuários 

para realizar a intervenção. 

 

A supervisão propicia troca de experiências 
 

(...) a gente conversa (...) com a equipe toda ... A 
equipe do programa de saúde da família é constituída 
em médico, enfermeira, duas auxiliares e seis agentes. 
Dá um total de 10 pessoas. A gente procura o máximo 
possível para todos estar na reunião, e geralmente 
estão... para que o problema que eu passar para o 
médico, a enfermeira, todos escutar... porque o outro 
quando houve o caso, já sabe mais ou menos o que vai 
fazer: “Ah ... vou fazer isso, isso e isso, o 
procedimento é tal.” O caso dos outros agentes 
também servem para mim, mesmo que eu não tenha 
passado (...) a gente aproveita bastante. Às vezes gera 
uma discussão entre nós mesmos, e a gente tenta bolar 
um trabalho em cima disso, né ... como chegar ...(...) 
como abordar, né ... as pessoas... (...) cada um tem 
uma idéia, né, e a gente vai conversando e vai 
aumentando, né, e vai melhorando... Fazer sozinho é 
complicado, né, é mais fácil você conversar com a 
equipe e ir para a rua, do que você já chegar na rua, 
direto, já conversando... Cada um tem um jeito, né ... 
de repente se a gente for direto para a rua, de repente 
pode até apanhar, né ... (risos)... Acho que as 
conversas aqui ajudam muito. (E5 UBS III) 

 

 

As supervisões ensinaram aos agentes o respeito ao 
direito de escolha dos usuários em relação à sua 

saúde 
 

(...) Um dia cheguei aqui desesperada, falei: “P... 
[enfermeira] do céu ... não é possível, tem um senhor, 
ele é diabético, diabete bem avançada, 72 anos ... 73 
anos (...)e [a esposa], (...) chega para mim e fala: 
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‘Paula, meu marido ... a gente está separando’ (...)”. E 
foi morar sozinho, numa casa grande, grande (...). Aí 
eu vim e falei: “C..., a família toda está louca (...) acho 
que ele está esclerosado (...) e acho que o pessoal não 
percebeu, e estão deixando ele fazer o que ele quer ... 
(...) coitadinho do homem, nessa idade, numa bruta 
casa sozinho, pode entrar um assaltante”. [ Aí a 
enfermeira respondeu]: “(...) Deixa ele, isso é 
sensação de liberdade, é a melhor coisa, ele está 
conseguindo falar o que ele quer, deixa (...) e que bom 
que ele pode, que ele tem condição financeira, 
condição de tudo, para fazer isso”. (...)Acho que a 
família deixou ele fazer o que ele queria, no final, né, 
e aí a diabete atacou mesmo, bastante, num fim de 
semana aí, e em dois ou três dias ele faleceu(...) [mas] 
nossa, vim para P... como se fosse o fim do mundo, 
falei: “Como que a família deixa... (...) ainda mais 
com idade ...[a gente quer] proteger, deixar 
juntinho...”. [Então, com a supervisão] (...) fui 
observar que tem um lado assim ... a pessoa tem 
direito. Não é porque tem idade e tal, que não pode 
fazer o que quer, e que não esteja fazendo certo, né?, 
que eu acho que foi isso que a P... passou para mim, 
quer dizer, serviu, aprendi mais essa lição aí. (E3 UBS 
II) 

 

 

Na próxima fala o agente afirma que com a supervisão aprendeu a aceitar o fato 

da unidade de saúde não ter todos os recursos para atender as necessidades dos usuários. 

Assim ao mesmo tempo que os agentes buscam mobilizar a população para procurar o 

serviço, este não consegue responder à demanda, sendo então a finalidade da supervisão 

acomodar as angústias resultantes desse conflito. 

 

A supervisão ensina a aceitar os limites do serviço 
para atender as necessidades das pessoas. 

 
Eu aprendi a ter o freio de mão puxado, porque no 
começo a gente quer fazer, acontecer, não sei o quê... 
e aí não dá, porque primeiro, aqui não tem estrutura. 
Não adianta falar para o jovem: “Ó você tem relação 
sexual? (...)  você usa camisinha? Então vai buscar no 
posto, aí aqui não tem”. Então, quer dizer, tem esse 
esbarre, que não tem verba, não tem verba... (E1 UBS 
I) 

 

 

A seguir os agentes comunitários da UBS IV relatam que a supervisão tem 

limites devido ao modelo assistencial da unidade. Assim, na supervisão embora os 
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casos sejam familiares, as condutas acabam sendo individuais. Dessa forma os agentes 

consideram o atendimento fragmentado e pouco resolutivo. 

 
(...) Nesses casos assim ... que são casos mais simples, 
relativamente mais simples, a supervisão vai bem. 
Mas tem casos que são tão complicados, que a 
supervisão... no momento ela adianta. Mas, parece que 
o funcionamento interno aqui do serviço, ele não 
ajuda. Por exemplo, tem casos que a gente já discutiu 
em supervisão, já deu os encaminhamentos ... aí a 
pessoa vem aqui, faz o que tem que fazer, aí demora 
uns 2 ... 1 mês ... 2 meses ... e o caso retorna. Retorna 
porque tipo ... a gente ... por exemplo, trabalha na 
pediatria ... o filho da pessoa ... problema com o filho 
... E trabalha essa pessoa na clínica, de adulto, mas 
parece que não tem um ... internamente não tem uma 
conexão entre a clínica e a pediatria assim ... Está 
faltando espaço da gente sentar todo mundo e discutir 
esses casos, para trabalhar a família, a família. Na 
verdade se você for trabalhar o indivíduo ... é um 
projeto saúde da família ... Quando você trabalha 
indivíduo, a coisa fica fácil, mas quando você trabalha 
a família ... né ... o serviço não está adaptado assim ... 
para trabalhar a família como um todo assim. Quer 
dizer, a gente está caminhando, está nesse processo, 
mas a coisa está devagar quase parando. Tanto é que 
uma vez na supervisão da pediatria deu o maior ‘aué’ 
lá, porque eu voltei com um caso, acho que era a 
terceira vez ... e tipo ... falei: “Ah, desse jeito não dá, 
né. A gente traz aqui, mas parece que não tem diálogo 
entre vocês e o pessoal lá de cima”. Na minha visão 
parece que tem dois postos de saúde ... Pediatria é um 
e a clínica é outro ... Não consigo entender isso ... 
Você vê o tempo todo casos voltando, a coisa não 
anda ... assim não dá. Tanto que na última supervisão 
a gente falou: “A gente quer uma supervisão onde 
estejam todos juntos, pediatria, saúde mental ... clínica 
... para os casos mais complicados, porque não adianta 
a gente trabalhar o indivíduo, quando o caso envolve a 
família toda, e não trabalhar as relações da família”. 
Porque é como bater ... sei lá ... em ponta de faca ... 
Vai retornando e você está ali, na frente, e nada 
muda... Só uma informação ali para a pessoa, não dá, 
tem que ter um suporte, tem que ter o diálogo, um 
apoio, da clínica, da pediatria, da saúde mental, senão 
a coisa não anda. 
Eu acho que a supervisão é boa porque você precisa 
de um suporte assim... às vezes você fica com dúvida, 
o que você pode fazer, e na supervisão você discute ... 
não só com a enfermeira, com o médico, mas também 
com os outros agentes ali, que já tiveram um caso 
parecido ... e vão te dando tipo uma dica, né: “tenta 
desse jeito” aí você analisa pelo que você conhece, e o 
que a pessoa está te falando, se vale a pena... Nesse 
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sentido a supervisão é ótima assim, maravilha. Ela te 
dá um suporte. Mas o problema é a continuidade do 
caso, a seqüência... é o seguimento da pessoa aqui no 
serviço que é complicado. (E 8 UBS IV) 

 

Verifica-se que apesar de parte falas dos agentes demonstrarem que as 

supervisões de alguma forma ultrapassaram o âmbito das orientações na esfera 

biológica, propiciando discussões sobre “estar atento para ouvir as necessidades dos 

usuários” e respeitar o “direito de escolha dos usuários em relação à sua saúde”, não 

trataram de discutir o objeto, instrumentos e finalidades do trabalho, assim os agentes 

acabam por seguir as orientações dos outros membros da equipe que tomam 

hegemonicamente como objeto as necessidades recortadas pelos problemas de saúde já 

instalados. Além disso, como executam a parcela manual do trabalho não conseguem 

compreender a totalidade do processo de trabalho em saúde, contribuindo assim para a 

manutenção da práxis reiterativa. 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

A atividade teórica que orienta a práxis dos agentes pôde ser captada por meio 

de suas concepções de educação, saúde e de educação em saúde. 

Verificou-se a formulação tanto de concepções de educação conservadoras 

quanto de transformadoras, acumuladas durante a vida, seja pela experiência, seja pela 

educação formal. 

O caráter conservador foi constatado pelas falas que apresentavam 

características “bancárias” como: o conhecimento é um “bem” duradouro, educar é 

conscientizar, é transmitir informação; e ensinar um padrão a ser seguido. Ainda 

segundo as falas, educar exige o domínio do assunto. 

Quando os agentes falam da educação como bem duradouro o que se explicita é 

a visão do saber acabado, que pode ser apenas transmitido. Perde-se a idéia de processo, 

já que o saber é produzido socialmente e pode ser transformado (Saviani, 2003). 

 Destaca-se também o discurso de que educar é conscientizar, expressando a idéia 

de uma transformação de consciência provocada por algo externo ao sujeito e 

aproximando-se da idéia da consciência transitiva ingênua de que fala Freire. Essa 

consciência é caracterizada pela simplicidade na interpretação dos problemas, pela 

impermeabilidade da investigação e pela fragilidade da argumentação que leva à 

acomodação, ao ajustamento no mundo e não à sua transformação (Freire, 2000). 

Dessa forma, verifica-se que a educação se resume à transmissão de 

conhecimento que não condiz com um processo de construção conjunta entre os sujeitos 

envolvidos. Sendo assim, a educação pode funcionar como um instrumento de 

adaptação do homem ao seu contexto sem possibilitar a efetiva integração deste ao 

mundo, já que 

 

Na medida em que o homem perde a capacidade de optar e vai 
sendo submetido a prescrições alheias que o minimizam e as 
suas decisões já não são suas, porque resultados de comandos 
estranhos, [ele] (...) não se integra. (...) A adaptação é assim um 
conceito passivo (...). Este aspecto passivo se revela no fato de 
que não seria capaz o homem de alterar a realidade, pelo 
contrário, altera-se a si para adaptar-se (Freire, 2000: 50). 
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Dessa forma, o homem não é sujeito da história e da cultura, pois não se enraíza 

no mundo, não o transforma se transformando no processo, integrando-se ao contexto e 

respondendo aos desafios. No ajustamento o homem não dialoga, não participa, incorre 

no mutismo, uma das conseqüências diretas da inexperiência democrática. A integração 

exige o máximo de consciência (Freire, 2000). 

Quando se considera que educar é transmitir conhecimento, a partir de um 

padrão a ser seguido levanta-se a preocupação sobre quem ou o quê determina qual é 

esse padrão a ser seguido. 

Nessa perspectiva, Freire (2000: 51) afirma que  

 
As tarefas do seu tempo não são captadas pelo homem simples, 
mas a ele apresentadas por uma “elite” que as interpreta e lhas 
entrega em forma de receita, de prescrição a ser seguida. E, 
quando julga que se salva seguindo as prescrições, afoga-se no 
anonimato nivelador da massificação (...): já não é sujeito. 

 

 Para essa elite, que Frigotto (2000), utilizando o termo aplicado por Veblen 

(1918), denomina de homens de negócio, a educação tem a função de moldar 

tecnicamente, socialmente e ideologicamente os diferentes grupos sociais de 

trabalhadores para a produção de forma a atender as demandas do capital. 

 
O caráter subordinado das práticas educativas ao interesse do 
capital historicamente toma formas e conteúdos diversos, no 
capitalismo nascente, no capitalismo monopolista e no 
capitalismo transnacional ou na economia globalizada. (...) o 
caráter explícito dessa subordinação é de uma clara 
diferenciação da educação ou formação humana para as classes 
dirigentes e [da educação disciplinadora e adestradora] para as 
classes trabalhadoras (Frigotto, 2000:32-33). 
 

 Essa educação disciplinadora e adestradora esteve fortemente presente no Brasil 

na década de 40 com a criação da rede de escolas técnicas industriais e agrícolas 

(SENAC e SENAI), numa perspectiva “pedagogista” do aprender-fazendo. E continua 

dominante até hoje ainda que mascarada pela defesa dos homens de negócio de uma 

formação e qualificação geral, abstrata e polivalente (Frigotto, 2000). 

 A formação polivalente tem a finalidade de adequar os trabalhadores à 

redefinição do novo padrão de acumulação capitalista para o qual a organização fordista 

e taylorista (fragmentada e especializada) se mostra insuficiente devido aos avanços 

tecnológicos (microeletrônica, informatização e robotização) e à conjuntura da 
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globalização, já que diante da organização atual os sistemas são altamente integrados e a 

resolução de imprevistos necessita que se tenha a visão do todo. Dessa forma, as 

máquinas ao mesmo tempo em que diminuem as necessidades quantitativas do trabalho 

vivo, aumentam a necessidade qualitativa do mesmo. Tal formação polivalente vem 

então cercada de conceitos como globalização, integração, flexibilidade, qualidade 

total e, longe de propiciar uma formação que possibilite aos sujeitos se construírem 

como sujeitos históricos e críticos, objetiva favorecer a capacidade de abstrair e decidir 

dos futuros trabalhadores para vencer os desafios do mercado e da concorrência 

intercapitalista ao invés de lidar com os desafios da realidade social e transformá-la 

(Frigotto, 2000). 

 

O que muda qualitativamente, como tendência para aqueles que 
o processo produtivo necessita, é a passagem de um trabalhador 
adestrado para um trabalhador com capacidade de abstração 
mais elevada e polivalente. No plano ideológico, a sutileza da 
tese da   sociedade do conhecimento esconde, ao mesmo tempo, 
a desigualdade entre grupos e classes sociais, o monopólio 
crescente do conhecimento e, portanto, a profunda apropriação 
desigual do mesmo (Frigotto, 2000: 202). 
 

(...) o princípio educativo da pedagogia capitalista 
contemporânea não se modificou: as exigências são novas, mas 
são provenientes do pólo do capital; do ponto de vista do pólo 
do trabalho, o trabalhador é capacitado para exercer uma 
pluralidade de funções, sem, contudo ter uma formação que 
permita compreender sua condição de classe (Aguiar, 2001: 28). 

 

 

 Não se trata de defender um retrocesso tecnológico ou deter-se em pura 

resistência acrítica mas  

 

(...) disputar concretamente o controle hegemônico do processo 
técnico, do avanço do conhecimento e da exclusão e submetê-
los ao controle democrático da esfera pública para potenciar a 
satisfação das necessidades humanas (Frigotto, 2000:139). 
 A luta é justamente para que a qualificação humana não seja 
subordinada às leis do mercado e à sua adaptabilidade e 
funcionalidade, seja sob a forma de adestramento e treinamento 
estreito (...) dos esquemas tayloristas, seja na forma da 
polivalência e formação abstrata, formação geral ou 
policognição reclamadas pelos modernos homens de negócio 
(...) e os organismos que os representam (Frigotto, 2000:31). 
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 Nessa percepção da realidade histórica de tal forma que isso se constitua em 

ação política, o trabalho educativo desempenha papel importante ao possibilitar que se 

transcenda o pólo técnico, sem o negar, e alcance o pólo político. 

 

A competência técnica é mediação, isto quer dizer que ela está 
entre, no meio, no interior do compromisso político. Ela é 
mediação, ou seja,  é também (e não somente)por seu 
intermédio, que se realiza o compromisso político. Ela é, pois 
instrumento (...). Portanto, ela não explica o compromisso 
político, mas se explica por ele, embora seja uma forma por 
meio das quais (sempre o conceito de mediação) se explicita e 
se realiza o compromisso político (Saviani, 2003: 34-5). 
 

Há ainda os que primam pela difusão técnica enquanto técnica: 
há quase um culto à técnica. Segue-se o princípio de que, sendo 
tecnicamente possível, algo deve ser feito. O técnico seria bom 
porque é técnico. Evita-se, propositalmente, a discussão de 
valores que, necessariamente, estão subjacentes a toda e 
qualquer técnica (Luchesi, Barreto, Cosma, Baptista, 1998: 
214). 

 

 Nessa perspectiva, a educação ao suplantar o pólo técnico e alcançar o pólo 

político, propicia o desenvolvimento da responsabilidade social e política e a capacidade 

de contestação da realidade. Essa educação adquiriria assim um caráter emancipador 

que possibilitaria ao homem a discussão sobre a realidade, a inserção nessa realidade e a 

contestação de seus problemas, advertindo-o dos perigos do seu tempo, para que, 

consciente deles, pudesse reagir ao invés de ser levado por prescrições alheias. 

Educação essa que o colocaria em constante diálogo com o outro (Freire, 2000). 

A idéia de educação como processo dialógico baseado na troca de saberes 

(abstratos) e experiências (saberes concretos) esteve perpassando as falas dos agentes, 

assinalando assim a concepção emancipatória de educação. Outros discursos 

caracterizaram a educação como: “educar é instrumentalizar o outro para decidir”, 

“educação é uma construção que respeita a cultura e o conhecimento anterior dos 

sujeitos” e “educação é um processo contínuo”. 

 Nessa perspectiva, o diálogo propicia a construção conjunta da apreensão da 

realidade, sua contestação, problematização, levantamento de hipóteses e de causas dos 

problemas, bem como a busca de soluções (Freire, 2002). 



 157 

 O diálogo e o respeito à cultura e ao conhecimento anterior dos sujeitos como 

apontados pelos agentes nas falas, são elementos essenciais para uma educação de 

caráter emancipatório, percebida então como processo e não como saber dado.  

A experiência histórica, social e política dos homens e das mulheres deve ser 

considerada possibilitando-se que se reconheçam como sujeitos, abandonando-se assim 

a prática educativa como treinamento pragmático ou como expressão do elitismo 

autoritário. Sem que o educador se exponha inteiro à cultura popular, dificilmente seu 

discurso será ouvido, podendo ainda reforçar a dependência popular e a “superioridade 

lingüística” das classes dominantes (Freire, 1996). 

 Essa educação propiciaria a passagem da consciência transitiva ingênua (que se 

crê superior aos fatos, dominando-os de fora) para a transitiva crítica (“representação 

das coisas e dos fatos como se dão na existência empírica” (Freire, 2000:113)) por meio 

de um processo que não se basearia apenas no discurso oco, vazio, mas na teoria que 

inserindo o sujeito na realidade, fornece instrumentos para transformá-la. Essa 

transformação passaria pela participação democrática, na escola, nos sindicatos, no 

bairro, nos locais de trabalho por meio das agremiações, clubes, conselhos (Freire, 

2000). 

 

Quanto mais crítico um grupo humano, tanto mais democrático 
e permeável em regra. Tanto mais democrático quanto mais 
ligado às condições de suas circunstância. Tanto menos 
experiências democráticas que exigem dele o conhecimento 
crítico de sua realidade, pela participação nela, pela sua 
intimidade com ela, quanto mais superposto a essa realidade e 
inclinado a formas ingênuas de encará-la. A formas ingênuas e 
percebê-la. A formas verbosas de representá-la. Quanto menos 
criticidade em nós, tanto mais ingenuamente tratamos os 
problemas e discutimos superficialmente os assuntos (Freire, 
2000: 103). 

  

E a toda compreensão de algo corresponde cedo ou tarde uma ação, pois 

levantado um desafio, compreendido, discutidas as hipóteses, o homem age. Essa ação 

será tanto crítica ou tanto ingênua quanto crítica ou ingênua for a compreensão (Freire, 

2000). Assim quando a teoria consegue expor as causas das determinações dos fatos 

históricos, ela propicia a consciência crítica e de transformação da mesma forma que as 

visões reducionistas produzem alienação e manutenção do status quo. E então, na relação 

entre atividade teórica e político-prática que se explicita a práxis humana (Frigotto, 

2000). 
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Mesmo apresentando algumas características emancipatórias, nota-se que as falas 

não expressam conotação política, de contestação da realidade e de sua transformação. 

Mesmo quando se preconiza que “educar é instrumentalizar o outro para decidir”, as 

propostas dizem respeito à tomada de decisões no âmbito privado e não no da 

participação social. 

Não se pretende com isso afirmar que a educação seria a responsável pela 

mudança da formação social, como se ela fosse capaz de determinar as relações sociais, 

recaindo-se assim em uma visão de mundo idealista, ou em uma visão acrítica de 

educação como denominado por Saviani (2003). 

 

(...) a cultura (e, em seu bojo, a educação) é um fenômeno 
superestrutural, integra, pois a instância ideológica, sendo 
assim, determinado pela base material. Portanto, não tem o 
poder de alterar a base material (Saviani, 2003: 66). 

 

O que se defende é que a educação, “percebida como prática social, uma 

atividade humana e histórica que se define no conjunto das relações sociais, no embate 

dos grupos ou classes sociais, sendo ela mesma forma específica de relação social” 

(Frigotto, 2000: 31) tem o poder de interferir na sociedade contribuindo para a sua 

transformação, Trata-se da abordagem histórico-crítica da educação - fortemente 

fundamentada na obra de Antonio Gramsci - (Saviani, 2003), que supera a perspectiva 

crítico-reprodutivista, reconhecida nas obras de Louis Althusser e de Pierre Bordieu. As 

teorias de fundamento reprodutivista se colocam no extremo oposto da visão idealista, 

fazendo a crítica do existente, mas projetando a imutabilidade das relações de dominação 

da sociedade capitalista por meio da educação, que invariavelmente acaba reproduzindo 

as relações sociais de produção. 

 

A pedagogia [histórico] crítica implica a clareza dos 
determinantes sociais da educação, a compreensão do grau em 
que as contradições da sociedade marcam a educação e, 
consequentemente como é preciso se posicionar diante dessas 
contradições e desenredar a educação das visões ambíguas para 
perceber claramente qual é a direção que cabe imprimir à 
questão educacional (Saviani, 2003:100). 

 

Enquanto as falas dos agentes em relação às concepções de educação dividiram-

se entre visões conservadoras e transformadoras, os conceitos de saúde, que são mais 
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diretamente relacionados à atividade cotidiana, se revestiram predominantemente de 

um caráter conservador. 

A visão de saúde que prevalece entre os agentes é a da multicausalidade, ou seja, 

a doença é causada por diversos fatores entre eles o chamado fator social. Assim, os 

temas obtidos a partir das falas dos agentes foram: “para se ter saúde é preciso ter 

qualidade de vida”, “saúde é bem estar físico e emocional”, “saúde é ausência de 

doenças e portanto fazer saúde é prevenir doenças”, “saúde depende de um bom 

relacionamento social e com o meio”, “saúde depende de vários fatores”.  

A doença vista como resultado de diversos fatores mascara as contradições de 

classe, pois desloca o processo saúde-doença para o âmbito do indivíduo negando sua 

dimensão coletiva. Assim saúde se restringe à ausência de doença e não se caracteriza 

como processo determinado pelos potenciais de fortalecimento e desgaste das formas de 

trabalhar e viver (Queiroz; Salum, 1996). O conceito de saúde restrito à dimensão 

individual perde o seu caráter de direito e enfraquece os movimentos de reivindicação 

por um Estado que garanta esse direito, ficando a cargo do indivíduo buscar seus 

interesses no mercado ou na sociedade civil. 

O enfraquecimento dos movimentos sociais e a supressão dos direitos se 

constituem em estratégias para a consolidação da política neoliberal brasileira, reflexo 

do projeto de globalização econômica da política neoliberal que se disseminou pelo 

mundo a partir do final da década de 70 (Queiroz, Salum, 2001). 

O ideário que embasa esse modelo, consolidou-se no texto “O caminho da 

Servidão” escrito por Hayek na década de 40, configurando-se em crítica contra o 

Estado de Bem-estar social, instalado no pós - segunda guerra mundial para minimizar 

os conflitos e as desigualdades visando barrar o avanço comunista (Anderson, 2000). O 

Estado do Bem-estar social, segundo seus opositores, interferia demasiadamente no 

mercado e gastava muito ao garantir os direitos sociais, dificultando o crescimento 

econômico (Anderson, 2000). Por mais de vinte anos tais críticas não surtiam o efeito 

desejado, pois as décadas de 50 e 60 se caracterizaram pelo maior crescimento 

econômico da história do capitalismo avançado. Entretanto em meados da década de 70, 

com a severa crise do capitalismo, os propositores das idéias neoliberais encontraram 

um campo fértil de disseminação pautada na concepção de que o controle do Estado 

sobre o mercado e o gasto com os direitos sociais deveriam ser mínimos (Anderson, 

2000). 
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Assim a estratégia neoliberal se baseia no aumento das desigualdades sociais 

provocado principalmente pelos baixos investimentos do Estado em políticas sociais, 

flexibilização do trabalho e privatização, caracterizando uma sociedade geradora de 

exclusão (Anderson, 2000), pois a desigualdade “é o motor da iniciativa pessoal e da 

competição entre os indivíduos no mercado” (Laurell, 1995). “Essa desigualdade 

constitui uma necessidade social, já que permite o equilíbrio e a complementação de 

funções” (Bianchetti, 1996). 

 

A herança do neoliberalismo é também uma sociedade menos 
integrada, produto das desigualdades e fendas que aprofundou 
com sua política econômica (...) Uma sociedade que, na 
realidade, se converteu em uma justaposição de universos 
sociais que já quase não mantêm vínculo entre si. Ainda que 
pareça paradoxal, o Brasil escravista ou o México colonial 
foram sociedades muito mais integradas do que as sociedades 
burguesas de final do século XX: a exploração das classes 
subalternas exigia então certas formas de sociabilidade 
completamente ausentes no Brasil ou no México capitalistas de 
nossos dias. O fazendeiro e o escravo (...) eram pólos 
antagônicos de uma mesma sociedade. A grande burguesia dos 
países latino-americanos (e as classes sociais integradas em seu 
domínio) e as massas marginais que vivem abaixo da linha de 
pobreza pertencem a dois universos distintos: vivem econômica, 
social, cultural e ecologicamente separados (Borón , 2000:105-
6). 

 

 Esse mecanismo perverso é mascarado pelo discurso de que a concorrência trará 

prosperidade a todos e que a democracia, por refletir o desejo da maioria, muitas vezes 

não está de acordo com o desejo de alguns sujeitos, tolhendo então a liberdade 

individual. Dessa forma fragmenta-se a idéia de sociedade formada por grupos sociais, 

por classes sociais, desestruturando qualquer processo de mobilização ou de 

reivindicação pela transformação da situação. A própria flexibilização do trabalho e a 

formação de exércitos de reserva desmobiliza o movimento sindical (Borón, 2000).  

Nessa perspectiva a sociedade passa a ser um conjunto de átomos, de indivíduos, 

que isolados devem ser responsáveis pelo crescimento econômico por meio da simples 

soma de esforços, sendo que o fracasso é puro resultado da sorte ou da falta de 

competência (Bianchetti, 1996). 

 Além do incentivo à competitividade e das privatizações que visam 

mercantilizar os bens sociais, o Estado neoliberal se baseia ainda na diminuição dos 

gastos públicos e na supressão da noção de direitos sociais. A garantia dos direitos, de 
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acordo com a visão neoliberal, é considerada assistencialismo e paternalismo 

característicos de um estado intervencionista (Laurell, 1995).  

 Nessa perspectiva, os “direitos” no neoliberalismo se restringem a estratégias 

para “aliviar a pobreza” dos indivíduos que não foram capazes de competir no mercado. 

(Laurell, 1995). 

 

Isso na verdade significa a negação do conceito de “direitos 
sociais” cujo cabal cumprimento, embora na realidade nunca 
tenha sido garantido, subjaz na responsabilidade estatal à 
educação e à seguridade social baseada no princípio solidário. 
Esta seguridade social baseia-se financeiramente na distribuição 
do orçamento entre todos os cidadãos com direito a isso e 
permite oferecer serviços iguais a todos, em função dos 
problemas a assistir e não do montante cotizado. Num processo 
de distribuição muito desigual da renda, esta distribuição tem 
grande importância, e coloca ao alcance de todos os segurados 
serviços inacessíveis, se fossem para ser adquiridos no mercado. 
Esta dinâmica se anula ao se abandonar o princípio solidário, e 
se optar pela criação de um sistema paralelo regido por critérios 
de lucro e equivalência, através do qual se transferem vultosos 
fundos públicos para mãos privadas, ao invés de utilizá-los 
como um critério social de solidariedade. Pode ser que esse 
sistema tenha efeitos positivos sobre os dados de crescimento 
econômico, pela expansão dos serviços privados. Porém, ao 
invés de produzir um desenvolvimento social, o sacrifica, já que 
programas públicos de ‘subsídio’ aos pobres proporcionam-lhes 
menos benefícios que a seguridade social solidária (Laurell, 
1995:174-5). 

 

 O projeto neoliberal através do discurso ideológico faz com que os sujeitos não 

percebam outra saída para os atuais problemas sociais e econômicos a não ser recorrer a 

esse ideário que procura se infiltrar em todos os setores da sociedade, inclusive o da 

educação e da saúde. 

Dessa forma, o conceito de saúde que não subordina o aparato biológico do 

sujeito à sua inserção de classe (Laurell, 1989) acaba por constituir-se em formulação 

ideológica hegêmonica que responde aos interesses das classes dominantes defensoras 

do projeto do capital. 

Segundo Gramsci a ideologia diz respeito a “uma concepção do mundo, que se 

manifesta implicitamente na arte, no direito, na atividade econômica, em todas as 

manifestações de vida individuais e coletivas” (Gramsci, 1984:16), sendo que diferentes 

classes sociais possuem distintas concepções de mundo. A ideologia compõe a 

superestrutura da sociedade que é o “reflexo do conjunto das relações sociais de 
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produção” que por sua vez conforma a estrutura dessa mesma sociedade” (Gramsci, 

1984:52). 

Nesse sentido, a classe dominante pode fazer uso de sua ideologia arbitrária 

(conjunto de representações que possuem elementos fanáticos e unilaterais relacionadas 

aos desejos de um grupo da sociedade em particular) (Konder, 2002) para exercer o 

controle sobre as demais classes. Esse controle pode ser feito tanto por meio da 

sociedade política, sob a forma de dominação pela força, como utilizando a sociedade 

civil, conformando as massas aos seus interesses por meio da moral e dos costumes 

(Ammann, 1985), sendo que a Educação e a Educação em Saúde em particular, podem 

ser um instrumento desse processo de subordinação. 

Os grupos sociais dominantes produzem a ignorância histórica das classes que 

vivem do trabalho
4 levando à submissão por meio da manipulação cultural e da 

manutenção de valores conservadores “insistindo na docilidade histórica” das classes 

como por exemplo, através da exaltação de patrimônios históricos marcados pela 

subalternidade (Demo, 2001).  

Ampliando essa discussão para a área da saúde, quando se analisa a fala dos 

agentes de que “saúde é ausência de doenças e, portanto fazer saúde é prevenir 

doenças”, se desloca para o indivíduo a total responsabilidade da prevenção da doença, 

ou seja ele é o único culpado e responsável, e não sua localização de classe e a ausência 

de um Estado que garanta esse direito. 

As próprias necessidades sentidas pela população são na verdade produtos da 

ideologia hegemônica com o intuito de desviar a atenção sobre os problemas estruturais, 

cuja solução viria contestar as ações dos grupos sociais dominantes. Assim, essas 

necessidades focalizam quase sempre problemas periféricos e os projetos elaborados 

para a satisfação dessas necessidades resultam em atividades que mais reproduzem do 

que modificam a situação de subordinação (Ammann, 1985). 

 Uma dos temas que exemplificam esse desvio dos problemas estruturais é o de  

que “para se ter saúde é preciso ter qualidade de vida”. Muito dessa qualidade de vida 

dizia respeito às caminhadas e práticas de exercícios físicos cada vez mais difundidos 

pelos profissionais de saúde e meios de comunicação.  

 

É a “imitação” do que seria o perfeito modo de vida da 
sociedade capitalista, incluindo o preenchimento do tempo livre 

                                                           
4Ver definição em Antunes R. Os sentidos do trabalho. Boitempo editorial, 2ª edição. p103-104. 



 163 

com atividades que desviam a atenção apenas para a esfera do 
consumo, componente do conceito de qualidade de vida 
(Campana, 1997: p. 130). 
 

Entretanto, algumas falas aproximam-se do quadro que conceitua o processo 

saúde-doença como processo social. 

 

Considerar a saúde como processo social é colocar o nexo bio-
psíquico como a expressão concreta na corporeidade humana do 
processo histórico num momento determinado. Essa concepção 
tem como pedra angular a identificação da historicidade dos 
processos biológicos e psíquicos humanos (Laurell, 1989: 100). 

 

E apesar do processo saúde-doença se dar no indivíduo, as condições que o 

produz são sociais, à medida que são resultados da forma como o homem se apropria da 

natureza por meio de uma determinada organização social. Sendo assim, os modos de 

andar a vida são característicos do coletivo e não dos indivíduos e mais que isso, são 

característicos dos grupos definidos por sua inserção na sociedade e que compõem esse 

coletivo (Laurell, 1989). 

Alguns temas analisados a partir das falas dos agentes comunitários 

contemplaram essa concepção mais abrangente de saúde como processo social: “saúde 

não se resume à ausência de doença”, “saúde é resultado de um processo”, “ter saúde é 

poder contar com uma rede social de apoio” e “ter saúde é poder usufruir do momento 

do consumo”. 

Entretanto, apesar da saúde ser percebida para além da ausência de doença, 

assumindo um caráter processual, novamente os temas remetem a saúde-doença apenas 

para a esfera da vida, do consumo, e não do trabalho, o que limita a percepção integral 

do caráter social do processo saúde-doença, uma vez que as formas de viver, o momento 

do consumo, dependem diretamente do momento produtivo, do trabalho. É necessário 

pois “penetrar e explorar a relação trabalho-saúde, para poder compreender como se 

articula e expressa a saúde-doença enquanto um processo social” (Laurell, 1989: 21). 

Os agentes reproduzem dessa forma, o que historicamente constitui a abordagem 

que domina o campo da saúde e mesmo o campo que historicamente vem se ocupando da 

saúde do trabalhador e que considera o cidadão como consumidor, não como 

trabalhador, abordando características próprias do âmbito do consumo, como dieta, 

padrões de moradia, estilo de vida, utilização de serviços de saúde (Freitas, Lacaz, 

Rocha, 1985). 
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Laurell (1989) analisa o desgaste proveniente do trabalho por meio das cargas de 

trabalho físicas, mecânicas, químicas, biológicas e psíquicas. Entretanto essas cargas não 

são consideradas meros fatores de risco, mas sim resultado  

 

(...) da forma específica de produzir (das características das 
bases técnicas e dos objetos empregados, mas também da 
organização e divisão do trabalho) (...) [Ressalta-se ainda que] a 
presença ou não das cargas não é alheia às relações de força 
entre capital e trabalho num centro de trabalho concreto e na 
sociedade (Laurell, 1989:113). 

 

A própria forma de exploração capitalista, que exige a divisão técnica do trabalho 

produzindo a alienação do homem em relação ao produto do trabalho, resulta em carga 

psíquica já que não possibilita que o homem se utilize de sua capacidade criativa. Mesmo 

os acidentes de trabalho dificilmente podem ser considerados culpa do trabalhador já que 

resultam de um conjunto de cargas determinadas pela lógica global do processo de 

trabalho. Reforça-se que os processos de desgaste caracterizam o coletivo e não o 

indivíduo, pois embora se expresse nele, é na coletividade que adquire significado e 

visibilidade (Laurell, 1989). O processo de trabalho é assim visto 

 

não como resultado de alguns imperativos tecnológicos 
imutáveis, mas como a expressão concreta de uma estratégia 
de extração de mais–valia, que se desenvolve no bojo da 
concorrência intercapitalista (...). Fica claro, pois, que tanto as 
opções tecnológicas como a organização e divisão do trabalho 
estão determinadas pelo modo específico de produção de mais 
valia, que se baseia fundamentalmente em mecanismo 
distintos que permitem utilizar a força de trabalho de tal 
maneira que se maximiza ou trabalho efetivamente realizado 
(...) consumindo o corpo e a mente dos trabalhadores  (...) 
(Laurell, 1989: 308). 

 
O processo de retomada de consciência dos trabalhadores com relação a esta 

situação, por meio da compreensão de que a doença e os acidentes não são provenientes 

de erros e culpas individuais, mas sim uma condição da coletividade abre espaço para a 

resistência do trabalhador; a possibilidade de lutar e conseguir mudanças, adquirindo 

assim, uma qualificação coletiva para reivindicar a apropriação do controle sobre o 

processo de trabalho (...) (Laurell, 1989: 46). O trabalho passa assim a ser menos 

permeado por potenciais de desgaste o que repercute favoravelmente sobre o processo 

saúde-doença do trabalhador. 
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 Conforme visto anteriormente, as concepções a respeito das práticas de saúde,  

muito mais próximas do cotidiano do trabalho dos agentes, guardam um caráter  

conservador, o que já não acontece, com a mesma densidade, em relação à educação em 

seu sentido mais amplo, que vem permeada de atividades teóricas transformadoras. 

 Essa contradição pode ser explicada pelo fato de que os agentes comunitários 

com sua experiência acumulada, ao chegar no serviço e entrar em contato com o saber 

biomédico, acabam por mesclar seu conhecimento com informações provenientes do 

arcabouço teórico-metodológico da clínica, que por seu  caráter instrumental são 

imediatamente aplicadas. Sobre isso, Nunes et al (2002: 1640) explicam que: 

 

O fato de ser o ACS uma pessoa que convive com a realidade e 
as práticas de saúde do bairro onde mora e trabalha, e ser 
formado a partir de referenciais biomédicos, faz deste um ator 
que veicula as contradições (...). 
 

 Por outro lado, as concepções de educação em saúde, por aliar as visões de 

educação e de saúde dos agentes resultaram em uma mescla equilibrada de conceitos de 

caráter conservador e transformador. 

 Dentre as falas de educação em saúde de caráter prescritivo estão “educar é 

promover mudança de hábitos”, “educar é fornecer informações focais sobre cuidar da 

saúde”, “educar em saúde é repetir várias vezes a informação”, “educar em saúde é 

realizar um trabalho de convencimento” e “educar é amedrontar os usuários para que 

previnam a doença”. 

 A partir dessas falas percebe-se que a concepção de educação em saúde gira em 

torno da mudança de hábitos, quer a partir da transmissão repetida de informações, quer 

por meio de um trabalho de convencimento para se fazer com que as orientações sejam 

aceitas ou por meio de estratégias de amedrontamento. 

 Verifica-se assim que essa visão se aproxima bastante da educação nos moldes 

da Moderna Saúde Pública (Soares, Salum, 1999) que se pauta em responsabilizar o 

indivíduo pelas doenças, cabendo a ele a mudança de comportamentos para controlá-las. 

Assim, se busca melhorar a situação de vida das pessoas a partir de recursos individuais 

sem que se conteste a estrutura do modo de produção. 

 Desse modo, a educação em saúde teria como objetivos (Gonzaga, 1992) a) 

depurar, extrair dos indivíduos as crenças e idéias desfavoráveis ao comportamento 

esperado pelo conhecimento acadêmico hegemônico; b) normatizar, ordenar a vida dos 
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indivíduos de acordo com padrões previamente estabelecidos sem considerar os 

conhecimentos e experiências anteriores dos sujeitos, bem como as diferenças de 

inserção social c) legitimar as práticas e os conteúdos institucionais, cujo saber é o 

considerado válido. 

 Dessa forma, a educação é praticada como delegação de responsabilidades para 

o indivíduo e como ação complementar à ação médica com a finalidade de baratear 

custos das políticas sociais (Gonzaga, 1992). A participação da população não se dá de 

forma efetiva no processo, ela somente é reivindicada para legitimar o saber técnico. As 

práticas educativas assim reproduzem a ideologia dominante pautada na culpabilização 

do indivíduo, desviando assim o foco de uma discussão que contestaria a estrutura da 

sociedade. 

 Sendo assim, a maneira como a educação em saúde é conduzida acaba por 

atribuir à “ignorância” e à “falta de consciência” dos indivíduos a causa dos fracassos 

das ações em saúde (Gonzaga, 1992). 

 Para então superar essa “falta de consciência” muitas vezes se recorre às 

estratégias de reforço de orientações e do controle sobre os corpos dos indivíduos 

(Foucault, 1984) nos moldes da saúde pública campanhista (Costa, 1987). 

 Ressalta-se também que para a superação dessa “falta de consciência”, muitas 

vezes se nega o saber popular e impõe-se o saber científico, desconsiderando-se a 

capacidade dos grupos sociais de reconhecerem seus problemas e agirem para 

transformar a realidade, cabendo ao  técnico a normatização da vida (Gonzaga, 1992). 

  Por outro lado, também deve-se estar atento para posturas que caracterizem o 

extremo oposto, o de considerar que apenas o saber popular é válido e assim o 

profissional deve  se adequar a ele, de forma acrítica, sem conflitos, o que pode servir 

de justificativa para a utilização de estratégias baratas a partir de recursos locais 

minando  a luta da população pela conquista de seus direitos (Gonzaga, 1992). 

 Assim, é preciso ter cautela com a possível dicotomização entre saber científico 

- ou saber erudito como denomina Saviani, (2003) - e saber popular. Não se pode 

valorizar um em detrimento do outro, pois nem o saber erudito é somente de domínio 

das classes dominantes e nem o saber popular é puramente popular já que ele incorpora  

ideologia e culturas dominantes. O que se deve buscar é o acesso da população ao saber 

erudito, pois assim ele deixaria de ser restrito às elites e se tornaria parte da cultura 

popular elaborada, sistematizada (Saviani, 2003). 
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 Estudo sobre a identidade do ACS, realizado em municípios da Bahia, mostra 

que 

 

(...) muitas [das estratégias desenvolvidas pelos agentes] surge 
da percepção de que a proposição de mudanças de hábitos e 
comportamentos (alimentares, higiênicos e outros) encontram 
por parte da população, várias formas de resistência (...) [que] 
traduzem muitas vezes a idéia de que as pessoas estão se 
sentindo desvalorizadas na sua forma de ser ou revelam que não 
existe um verdadeiro diálogo entre o saber popular e o saber 
médico que permita refletir acerca das lógicas próprias que os 
subsumem e identificar como ambos contribuem para o bem 
estar das pessoas. De um lado é verdade que existe algumas 
práticas populares que são nocivas à saúde, a partir da 
concepção biomédica, por outro é preciso compreender que 
essas práticas estão inscritas em reces de significado 
socioculturalmente construídas (Nunes et al., 2002, p. 1642). 
 

 Um outro ponto a ser abordado é que a educação em saúde, ao voltar-se para a 

prevenção e tratamento de doenças responde aos interesses do capital que transforma as 

legítimas necessidades de saúde da população em mercadorias (indústria farmacêutica e 

de medicamentos). Evidencia-se assim um mecanismo contraditório, de um lado, a 

indústria médica e de medicamentos enfatiza a necessidade de que se consuma essas 

mercadorias para se ter saúde, de outro, aqueles que se encontram com dificuldades de 

reprodução social não conseguem ter acesso a essas mercadorias. 

 

O desenvolvimento do capitalismo agudizou o distanciamento 
entre as necessidades de saúde das classes populares e as 
respostas dadas a estas através das políticas sociais e práticas de 
saúde. Isto porque, a concentração do poder decisório e a 
ideologização da população como frágil e dependente, reforçou 
o domínio dos interesses do capital (...) na organização do 
sistema de saúde. Com isso, intensificou-se a reprodução do 
modelo de assistência individual à saúde que, para não pôr em 
risco os interesses  hegemônicos, deveria ser sustentado por 
fundamentos acríticos, desprovidos do seu conteúdo político 
social, mas aparentemente inquestionáveis e principalmente 
coerentes com a lógica de mercado, inclusive na formação e 
utilização de recursos humanos (Gonzaga, 1992: 78). 

 

 Assim a educação em saúde prescritiva acaba por ser instrumento de 

disseminação da ideologia para atender aos interesses dos homens de negócio. 

 Na contramão dessa concepção está a visão de educação como construção 

coletiva do processo educativo em saúde que, no lugar de reproduzir a ideologia 
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dominante, busca romper com “os modos de relações humanas pelos quais fomos 

programados para o trabalho e a vida (como se essa fosse a ordem natural do mundo)” 

(Gonzaga, 1992). 

 

 [Dessa forma], se coloca a possibilidade de uma educação 
em saúde popular, na construção de um sujeito histórico que, 
reconhecendo-se como indivíduo genérico em desenvolvimento, 
é capaz de se apropriar do discurso que o conforma à situação 
de “assistido”, “excluído”, “despossuído” e de opor-se a ele, 
criando um novo discurso, onde constitui-se como sujeito novo. 
Nesse processo, construído coletivamente, tomam parte 
profissionais e população (...) (Gonzaga, 1992:109). 

 

 Nessa perspectiva verificaram-se nos grupos focais e nas entrevistas individuais 

as seguintes falas dos agentes comunitários: “educação em saúde é respeitar a cultura, a 

realidade e os limites do outro”, “mobilizar a população para a busca de direitos”, 

“intervir na situação de vida”, “discutir cidadania”, “questionar padrões veiculados pela 

mídia”, “possibilitar a participação da população no processo educativo”, “orientar a 

respeito da utilização do serviço”. 

 Nessas falas verifica-se que a educação não se restringe à prevenção de doenças  

mas busca instrumentalizar a população para a busca dos direitos e construção da 

cidadania, além de procurar discutir os determinantes do processo saúde-doença. 

Entretanto, verifica-se que ainda as falas concentram-se no âmbito da vida, do consumo. 

Não se fala ainda em educação que explicite as relações entre saúde e trabalho, sendo 

que este na verdade determina as formas de viver. 

 De toda forma, nessa perspectiva as experiências anteriores  são consideradas e a 

população tem participação ativa no processo educativo nos moldes da educação 

emancipatória preconizado por Freire (1996). Verifica-se também o caráter contra-

ideológico dessa educação na medida em que contesta os padrões veiculados pela mídia 

com relação ao que “se deve fazer para se ter saúde”. 

 Essas concepções aproximam-se, portanto, da educação em saúde nos moldes da 

Saúde Coletiva que objetiva instrumentalizar a população para agir no controle das 

políticas públicas por meio de movimentos sociais (Soares, Salum,1999). 

 Dessa forma em relação à atividade teórica (concepção de educação, de saúde e 

de educação em saúde) que guia a práxis dos agentes comunitários de saúde (atividade 

prática de transformação da realidade), verifica-se que ela possui caráter contraditório, 

ora se apresentando com características mais transformadoras, de contestação da 
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realidade e da estrutura social, ora características conservadoras com predomínio destas, 

respondendo aos interesses do capital e reproduzindo a ideologia dominante, sendo que 

essa visão predominou como verificado nas falas. 

 Sendo assim, a práxis dos agentes acompanhou essa oscilação, se revestindo 

tanto de características próprias de uma práxis criativa como as de uma práxis 

reiterativa, com predomínio desta como pôde ser verificado nas atividades referidas 

pelos agentes tanto nos grupos focais quanto nas entrevistas individuais em que 

relataram situações vividas. 

 Em relação às práticas que caracterizam uma práxis criativa estavam : “Fazer 

educação em saúde é ter liderança para transformar a realidade” “fazer educação em 

saúde é ampliar a visão do serviço sobre as necessidades de saúde da população”, “fazer 

educação em saúde é realizar ações intersetoriais”, “fazer educação em saúde é ser 

referência para transformar a situação de saúde”. Assim verifica-se que os agentes 

buscavam não se deter à questão puramente biológica, mas transformar a realidade por 

meio de sua contestação, realizando principalmente um trabalho de liderança para 

mobilização da população já que mais da metade dos agentes do estudo apresenta 

importante participação social fazendo parte de grupos e associações. Entretanto, é 

preciso estar atento para o fato de que líderes do bairro estejam atuando como agentes 

comunitários de saúde, o que pode propiciar a subordinação dessas lideranças ao 

Estado, resultando em mascaramento de conflitos sociais e desmobilização social 

(Lacaz, 2002).  

Ressalta-se que a busca por transformação da realidade se baseava 

principalmente na mudança da situação de vida da população, mas sem contestar 

efetivamente, na maioria das falas, a estrutura da sociedade. Sendo assim, a práxis se 

situou muito mais no plano da produção do que no político. 

 
A práxis produtiva é assim a práxis fundamental porque nela o 
homem não só produz um mundo humano ou humanizado, no 
sentido de um mundo de objetos que satisfazem necessidades 
humanas e que só podem ser produzidos na medida em que se 
plasmam neles finalidades ou projetos humanos, como também 
o homem se produz, forma ou transforma a si mesmo (Vázquez, 
1977:198). 

 
(...) a práxis social é a atividade de grupos ou classes sociais 
que leva a transformar a organização e direção da sociedade, ou 
a realizar certas mudanças mediante a atividade do Estado. Essa 
forma de práxis é justamente a atividade política (Vázquez, 
1977:200). 
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A práxis política pressupõe a participação de amplos setores da 
sociedade. Mas não se trata de uma atividade espontânea, ainda 
que nela se dêem atos espontâneos de determinados indivíduos 
ou grupos. Persegue determinados objetivos que correspondem 
aos interesses radicais das classes sociais, e em cada situação 
concreta a realização desses objetivos está condicionada pelas 
possibilidades objetivas inscritas na própria realidade. Uma 
política que corresponda a essas possibilidades e que exclua 
todo aventurerismo exige um conhecimento dessa realidade e da 
correlação de classes para não se propor ações que culminem 
inexoravelmente num fracasso. A luta tem que ser, por 
conseguinte, consciente, organizada e dirigida e a necessidade 
de leva-la a cabo dessa forma explica a criação dos partidos 
políticos (Vázquez, 1977:201). 

 
 

Silva, Dalmaso (2002b) ao estudarem o trabalho do agente comunitário de saúde 

no projeto Qualis em São Paulo, tendo como um dos objetivos caracterizar a identidade 

do agente, como pertencente à comunidade ou à instituição, identificaram a existência 

de poucas ações comunitárias. Assim, problemas sanitários ou eram tratados na esfera 

de cada família por meio da mudança de hábito ou tratados na esfera coletiva (sociedade 

civil) sem envolver o poder público (Estado) (Silva, Dalmaso, 2002b) o que não 

caracteriza uma ação política, na perspectiva de busca de direitos e exercício da 

cidadania. 

Assim, segundo as autoras, um grande dilema enfrentado pelos agentes, 

considerados elos entre a comunidade e o sistema de saúde é o de conciliar o pólo 

político do seu trabalho, relacionado à organização da população e transformação das 

condições de vida e trabalho, com o pólo mais técnico voltado para as práticas 

assistenciais. Esse dilema ocorre principalmente porque nenhum dos programas de 

saúde da família fez a síntese entre os dois pólos, sendo que geralmente o pólo técnico 

recebe maior destaque. As autoras afirmam ainda que 

 

(...) os programas de capacitação desses trabalhadores deve adotar uma ação 
educativa crítica capaz de referenciar-se na realidade das práticas e nas 
transformações políticas, tecnológicas e científicas relacionadas à saúde (...) 
(Silva, Dalmaso, 2002:78). 
 
O conflito que se estabelece em relação ao pólo mais técnico e o mais político 

repercute na identidade do ACS que se vê dividido entre a população da qual se 

originou e a instituição. 
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(...) a não definição de uma tecnologia adequada às necessidades e 
finalidades do trabalho contribui para esses permanente foco de tensão entre 
as dimensões da prática, e para a alternativa de se hipertrofiar aquela mais 
técnica, de localização institucional (Silva, Dalmaso, 2002:81). 
 

 Esse pólo mais técnico restringe-se muitas vezes à execução de tarefas, 

caracterizando uma práxis reiterativa que, no presente estudo, correspondeu às 

atividades práticas evidenciadas pelas falas nos grupos focais de que “fazer educação 

em saúde é ser ‘tapa-buraco’ para camuflar as limitações do serviço”, “fazer educação 

em saúde é ser os olhos do posto na comunidade”, “fazer educação em saúde é uma 

missão de vida para ajudar o próximo”. 

A práxis reiterativa também esteve bastante presente no relato das situações 

vivenciadas obtido por meio das entrevistas individuais verificando-se que as 

intervenções objetivavam prevenção e tratamento de doenças no indivíduo ou na família 

e mesmo nos conflitos a resolução era permeada por ações de cunho moralizante, 

utilizando estratégias de convencimento e amedrontamento. Assim as práticas realizadas 

pelos agentes correspondem às ações das unidades de saúde que têm sido instauradas 

para responder a necessidades recortadas por doenças conforme encontrado por 

Campos (2004) em um estudo realizado em uma unidade da rede básica de serviços de 

saúde. Ressalta-se que os relatos se referem mais diretamente à concretização das ações 

educativas, o que mais uma vez demonstra que quanto mais próximo da prática, mais a 

práxis reiterativa se evidencia.  

Dessa forma, grande parte das atividades dos agentes são instrumentais, 

conformando uma práxis reiterativa em que o sujeito age sobre a realidade por meio da 

repetição de tarefas para adaptar-se a essa realidade. Além de suprir limitações do 

serviço, essas tarefas se resumem em atividades de “leva-e-traz“. de informações da 

comunidade para a UBS e vice-versa correspondendo à grande parte do trabalho do 

agente como também constatado por Silva, Dalmaso (2002b) ao verificarem que uma 

parte expressiva do trabalho dos agente se destina a “levar mensagens” como as datas de 

consultas para a população. 

Constatou-se ainda que as atividades práticas também possuem característica 

messiânica, de ajuda ao próximo, explicitando o caráter ideológico da atividade teórica 

que a embasa. Essa característica do trabalho quase caritativo também foi encontrada 

por Silva, Dalmaso (2002b). 
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A situação de carência de diversas ordens – social, afetiva, de 
informação – e ênfase do PSF nas ações de vigilância à saúde 
criam as condições para que a faceta de suporte de trabalho do 
agente seja reconhecida como de assistência sócia, quase 
caritativo, feito por iniciativa própria e com base na sua 
experiência de vida (Silva, Dalmaso , 2002b: 142). 

 

Quanto ao significado [para o agente] do seu trabalho, destaca-
se a solidariedade, traduzida pelo ‘sentir-se prestativo’, com 
ênfase à faceta humanística (um dos destaques da estratégia 
PSF) que , às vezes, tende para o messianismo. As facetas de 
controle e de transformação social não se destacam no trabalho 
dos agentes e equipes (...) embora estejam contempladas no 
discurso de alguns dirigentes mais distantes da prática concreta 
dos agentes (Silva, Dalmaso, 2002b: 181). 

 

Constatou-se a práxis reiterativa ainda ao verificar que os agentes não 

intencionalizam a finalidade do trabalho, conseqüência da divisão social e técnica, 

própria da alienação, como pôde ser verificado nas falas. O fato de não dominar o 

processo de trabalho em saúde provoca ansiedade nos agentes que assumem a 

responsabilidade de responder às necessidades e declaram um sentimento de impotência 

agravado pelo fato dos agentes não se sentirem apoiados pelos outros profissionais da 

equipe, pelo serviço de saúde e pela Coordenadoria de Saúde. 

 

(...) a divisão social e técnica do trabalho e as imposições do 
sistema capitalista não impuseram divisões e fragmentações do 
saber apenas em seu plano mais técnico, enquanto necessidades 
de campos específicos de atuação, de domínio de tecnologias 
específicas. Esta divisão do saber atingiu níveis mais profundos, 
planos mais abstratos, desarticulando conceitos (...) (Gonzaga, 
1992). 
 

 Dessa forma o homem, ao não se reconhecer na atividade que realiza, aliena-se 

dela 

 

Assim a atividade produtiva é uma práxis que, por um lado cria 
um mundo de objetos humanos ou humanizados, mas ao mesmo 
tempo, produz um mundo de objetos nos quais o homem não se 
reconhece e inclusive que se voltam contra ele (Vázquez, 
1977:136). 

 

Uma outra conseqüência da alienação é o conflito do ACS entre ser da 

comunidade (sociedade civil) ou ser da instituição saúde (Estado) pois ao não dominar 

o processo de trabalho em saúde não fica claro para ele os limites de sua intervenção e 
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atuar na comunidade fazendo parte dela traz conseqüências como: ser cobrado pelo 

bom atendimento da UBS colocando a “cara à tapa”, “trabalhar 24 horas por dia” e 

“temer as conseqüências de ter como meio de trabalho a casa quando o âmbito privado 

é problemático”. 

Assim, um dos riscos que podem envolver o PSF é a interferência do Estado no 

âmbito privado, veiculada pela figura do agente que muitas vezes realiza um trabalho 

de policiamento sobre os usuários (Lacaz, 2002).  

 A questão da presença da instituição no âmbito privado, foi discutido por Calipo: 

 
Ao introduzir um certo deslocamento da assistência à saúde, 
executado pela instituição pública – unidade básica de saúde – 
para o espaço privativo do lar, opera com ma lógica que, no 
limite, procura deslegitimar a própria instituição pública 
como lócus de assistência e, legitimar o espaço privado – casa,  
familiares e “comunidade” – como responsável pelas ações de 
saúde individuais, tomando o Estado cada vez mais mínimo em 
suas ações. A privatização opera na articulação entre o uso 
ideológico dos conceitos de família e comunidade, como 
responsáveis pela saúde individual e coletiva, e na concomitante 
deslegitimação e desresponsabilização da instituição pública, 
como responsável pela saúde individual e coletiva (Calipo, 
2002: 111). 

 

 O homem por natureza busca resistir a essa alienação apropriando-se de alguma 

forma do produto do processo, o que Harastzi citado por McNally (1999) chama de 

pombos-correio: produtos que são contrabandeados pelos operários para fora da fábrica. 

Essa forma de trabalho é livre e criativa porque esse produto vai servir a quem o 

produziu. 

 No caso dos agentes comunitários de saúde esse produto seria o 

encaminhamento da população ao serviço, aumentando a sua demanda. Se apropriar 

desse produto faz com que os agentes percebam aspectos do trabalho que consideram 

positivos como ser visto como amigo, benfeitor, serem capazes de ajudar a população e 

ampliar a rede de relacionamentos. Este parece ser o sentido positivo do trabalho na 

concepção de Antunes (2000). 

 A superação da alienação seria alcançada por meio de uma qualificação dos 

agentes - tanto por meio de cursos formais quanto através de reuniões de supervisão nos 

serviços - fundamentada nas concepções de educação emancipatória e de trabalho como 

princípio educativo de tal forma que os agentes dominassem objeto, finalidade e 

instrumentos de seu trabalho, ultrapassando o pólo técnico e alcançando o pólo político, 
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superando o âmbito biológico e de intervenções no indivíduo que caracterizam as 

supervisões conforme verificado por meio das falas dos agentes. 

Nesse processo abre-se a possibilidade de participação do trabalhador no projeto 

de geração de conhecimento de que fala Laurell referindo-se ao operário em um estudo 

sobre a luta por saúde na Itália 

 

Con la división del trabajo hoy existente, que separa el trabajo 
intelectual del manual, el concebir del ejecutar, resulta claro que 
la clase obrera no tiene una participación sistemática y 
formalizada en el proceso social de generación del 
conocimiento. Sin embargo, en quanto la generación de um 
proyeto histórico simultaneamente significa la constituición de 
um nuevo sujeto social, se va conformando um proceso distinto 
del conocer-transformar. Esto se manifesta más claramente em 
el terreno de lo político, en el confrontación de clase, donde la 
experiencia obrera se va incorporando en la construción de um 
conocimento de la realidade que permite forjar uma estrategia 
para su tranformacíón (Laurell, 1984: 64). 
 

 A experiência dos agentes é necessária para conhecer a realidade, mas não revela 

seus fundamentos, que devem ser desenvolvidos através de um processo de teorização, 

possivelmente alcançável através de uma qualificação que então tome o trabalho como 

princípio educativo, desenvolvendo a reflexão crítica sobre a prática. 

 No entanto, alguns agentes conseguem realizar a práxis criativa na medida em 

que iluminam suas práticas com concepções teóricas que ultrapassam o pólo técnico e 

que por isso mesmo extrapolam o caráter biomédico da saúde e fundamentam ações de 

transformação da realidade de saúde ainda que no âmbito do consumo. 

 Para tanto a qualificação deveria prepará-lo para “idealizar e realizar” o objeto 

vinculando os conteúdos ao contexto histórico e social, superando o modelo de 

educação formal que mantêm a separação entre o objeto ideal e o real moldando o 

sujeito para o posto de trabalho (Bianchetti, 1996). 

 Na perspectiva de superar a formação de trabalhadores apenas para o posto de 

trabalho, a qualificação precisaria incorporar a ciência remetida para o mundo do 

trabalho e considerar trabalho continuamente repensado a partir da teoria nos moldes da 

Escola Unitária proposta por Gramsci. Para Gramsci (Manacorda, 1990), não se pode 

preparar indivíduos para as atividades modernas, as quais se tornam complexas e com as 

quais a ciência se encontra tão intimamente entrelaçada, sem ter como base uma cultura 

geral formativa teórico-prática e política que forme profissionais capazes de alcançar a 
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compreensão a respeito de sua inserção e de seu trabalho na sociedade, capaz de 

trabalhar com conhecimento técnico, de considerar as questões sociais e orientadas por 

condutas éticas que possam atender as necessidades específicas da realidade social na 

qual atuará. 

 

Por ser o trabalho o pressuposto fundante do devenir humano, 
ele é o princípio educativo (...). É desta compreensão do 
trabalho como criador da realidade humana (não enquanto visão 
moralizante pedagogista) que Marx e Engels postulam a união 
do trabalho manual, industrial, produtivo, com o trabalho 
intelectual (Frigotto, 2000). 

 

O trabalho assim se configuraria em possibilidade de formação de indivíduos 

que busquem refletir sobre a realidade de sua prática cotidiana abrindo-se a 

possibilidade para um espaço de exercício de liberdade em que o crescimento da 

personalidade não se encontra fora, mas dentro do trabalho, como afirma Gramsci na 

visão de Manacorda (1990). 

Gramsci defende o trabalho como instrumento de formação do trabalhador como 

sujeito e cidadão destacando o princípio educativo do trabalho que assim de converte 

em trabalho-liberdade (Manacorda, 1990). 

 

Ao assumir o trabalho como princípio educativo, a educação e 
os processos de qualificação têm como objetivo unificar a 
cultura ao trabalho, formando um trabalhador multilateralmente, 
que articula a capacidade produtiva à capacidade de pensar, de 
estudar, de dirigir (...) o que implica necessariamente a 
integração entre teoria e prática (Aguiar, 2001:39). 
 
A realização do processo de qualificação dos trabalhadores nos 
seus locais de trabalho e por meio da relação entre ensino e 
prática toma como pressuposto a concepção de homem como 
sujeito de práxis, portanto diferente da visão de trabalhador 
como mera força de trabalho ou instrumento de produção 
(Aguiar, 2001: 40). 

 

 Pois é por meio da práxis que o trabalhador pode se emancipar. Ao ter 

consciência do seu trabalho e da relação dele com sua existência social ele pode se 

libertar e exigir seus direitos, resistindo às normas e negociando condições de trabalho. 

 

O proletariado não pode emancipar-se sem passar da teoria à 
práxis. Nem a teoria pode por si mesma pode emancipá-lo,  nem 
a sua existência social por si só garante a sua libertação. É 
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preciso que o proletariado adquira consciência de sua situação, 
de suas necessidades radicais e da necessidade e condições de 
sua libertação. Essa consciência é justamente a filosofia;  mais 
exatamente, a sua filosofia (Vázquez, 1977: 129-130). 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com base nos resultados obtidos verificou-se que os objetivos foram 

alcançados. 

Em relação ao objetivo de apreender as concepções de educação, saúde e 

educação em saúde que caracterizaram a atividade teórica, componente da práxis do 

agente comunitário de saúde, constatou-se que à medida que se partia da concepção de 

educação e chegava-se na de saúde e de educação em saúde, enfraquecia-se o caráter 

transformador do discurso. A saúde então era vista como resultado de múltiplos fatores 

e a educação em saúde como transmissão de informações para se adquirir saúde. Nessa 

perspectiva seria “culpa” do indivíduo estar doente e sua responsabilidade acionar os 

mecanismos individuais/familiares para ter saúde. Assim o Estado é 

desresponsabilizado pela garantia da saúde como direito social, eixo norteador da 

política neoliberal. 

Os resultados levantam a hipótese de que, embora os agentes comunitários de 

saúde tragam concepções de educação, acumuladas menos por meio do ensino formal 

durante sua experiência de trabalho e vida,– já que a maior parte deles apenas teve 

possibilidade de cursar alguns anos de escola –, crivadas por componentes 

transformadores de compreensão da realidade e de sua transformação, as concepções de 

educação em saúde, saberes aplicáveis instrumentalmente à transformação do objeto do 

processo de trabalho em saúde são as da moderna saúde pública. Ou seja o saber 

operante, que possivelmente é o saber que adquiriram no serviço para instrumentalizar 

suas práticas em saúde é um saber conservador, voltado pesadamente para o 

enfrentamento dos problemas de saúde já instalados. 

Essa atividade teórica acaba por guiar uma práxis reiterativa em que os agentes 

não participam do planejamento do processo de trabalho em saúde e não dominam o 

“objeto ideal”, reproduzindo tarefas planejadas por outros. Essa práxis não produz o 

“novo”, condição essencial para a transformação da realidade de saúde. 

A práxis reiterativa resulta em alienação dos agentes do processo de trabalho em 

saúde que, por não intencionalizarem a finalidade, sentem-se impotentes ao tomar para 

a si a responsabilidade de atender a todas as demandas da comunidade. Sem saber 
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como realizar o enfrentamento dessa situação os agentes lançam mão de estratégias de 

convencimento e amedrontamento que condicionem a população a seguir suas 

orientações. 

A superação da práxis reiterativa na direção de uma práxis criadora seria por 

meio da qualificação desses agentes – tanto por meio de formação em cursos quanto 

através das supervisões nos serviços. Por meio da qualificação se trabalharia as 

concepções de educação, saúde e educação em saúde segundo o referencial da saúde 

coletiva visando instrumentalizar os agentes para o processo de construção da cidadania 

plena, ou seja, a capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no caso de uma 

democracia efetiva) por todos os indivíduos, de se apropriar dos bens socialmente 

criados, de atualizarem todas as potencialidades de realização humana abertas pela 

vida social em cada contexto historicamente determinado (Coutinho, 2000: 50). 

A qualificação na direção da práxis criativa deveria resgatar o conhecimento 

crítico e a experiência trazidos pelos agentes, conforme visto neste estudo, caso 

contrário o processo de trabalho alienante poderá encobrir o potencial transformador do 

trabalho, reiterando os sentidos negativos do trabalho. 

Nessa perspectiva a qualificação instrumentalizaria os sujeitos para uma prática 

social circunstanciada pela realidade histórica propiciando sua contestação, pois apesar 

da educação não se constituir como elemento estruturante das relações de produção, ela 

se manifesta como componente superestrutural capaz de instrumentalizar as classes 

subalternas para a compreensão dos determinantes do processo saúde-doença. Assim a 

atividade prática deixaria de se constituir em mera repetição de tarefas tornando-se 

princípio educativo na perspectiva de uma práxis transformadora. 

Cabe ressaltar que a tarefa de qualificação dos agentes depende 

fundamentalmente da concretização do SUS em modelos de atenção que superem as 

armadilhas da alienação no trabalho, ou seja, a qualificação deve passar também pelo 

aperfeiçoamento daqueles que são os responsáveis pelo aprimoramento da força de 

trabalho em saúde em geral e dos agentes em particular. Dessa forma, a superação da 

práxis reiterativa na direção de uma práxis criadora dar-se-ia por meio da qualificação 

do trabalho de todos trabalhadores de saúde, aperfeiçoando as concepções e o saber 

operante - de educação, saúde e educação em saúde, da perspectiva da saúde coletiva - 

que iluminam o recorte do objeto e instrumentalizam a prática, para apoiar, junto dos 

grupos sociais, o processo de transformação da realidade de saúde e de construção da 

cidadania plena. 
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