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Introdução 

 

Este texto traz reflexões sobre educação em saúde no âmbito da Estratégia Saúde 

da Família (ESF), pautando a compreensão de agentes comunitárias de saúde2 (ACS) acerca 

de seu papel enquanto educadoras de saúde. A opção por estudar as ACS se deu em função de 

ser esta categoria integrante da equipe da ESF (formada, no mínimo, por um médico, um 

enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e até seis agentes comunitários de saúde), que possui 

o papel de articular os profissionais da saúde e a população, na medida em que são pessoas 

oriundas da comunidade. Assim, seriam o elo entre o saber científico dos profissionais e o 

saber popular da comunidade, sendo elas próprias representantes deste saber popular, uma vez 

não haver a necessidade de uma formação específica para o desempenho desta atividade. 

Nosso questionamento é em torno de que se estariam estas agentes conseguindo ser este elo, 

ou se, ao contrário, estariam imbuídas do mesmo modelo autoritário da antiga educação 

sanitária, a que o próprio ESF, em sua concepção, se contrapõe. O referencial que nos orienta 

é o de Paulo Freire, compreendido como possibilitador da construção de uma educação em 

saúde pautada na noção de empoderamento. Assim, nos perguntamos: em que medida as 

agentes comunitárias de saúde conseguem ser elo entre o saber científico e o saber popular, 

possibilitando uma prática dialógica em educação em saúde? Esta pergunta buscará ser 

respondida a partir do questionamento do entendimento que estas agentes têm sobre seu 

trabalho enquanto educativo que, por sua vez, guarda estreita relação com sua concepção de 

saúde e de doença.  

 
 

 

 

                                                 
1 Psicóloga, Mestre em Sociologia e Doutora em Educação. Professora, pesquisadora e extensionista da UNESC, 
onde atua no curso de Psicologia e no mestrado em Educação. Além de mim, esta pesquisa contou com a 
participação da professora socióloga Heliete Rocha dos Santos e dos acadêmicos do curso de Psicologia da 
UNESC: Elisabete Gonçalves, Fábio Cossa de Souza, Josiane Luzia Scussel, Patrícia Vieira, Alan Vieira 
Pinheiro, Fernando Martins Mendes e Patrícia Ghisi. Foi uma pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa 
cadastrado no CNPq “Educação, Saúde e Meio Ambiente”. 
2 Vamos tratar esta categoria no feminino porque os sujeitos de nossa pesquisa foram todas mulheres. 
 



 Metodologia 

 

A pesquisa caracterizou-se como empírica, exploratória, com abordagem quali-

quantitativa e foi realizada entre agosto de 2007 e julho de 2008. Os sujeitos da pesquisa 

foram 129 agentes comunitárias de saúde das 26 equipes de ESF do município de Criciúma, 

estado de Santa Catarina, região sul do Brasil, escolhidos de forma aleatória. Definimos 3 

(três) agentes por unidade de saúde (US). Em algumas unidades havia mais do que três, em 

outras este era o número total, em outras ainda haviam menos, por motivo de licença médica e 

férias de algumas. Quando a US apresentava mais do que três agentes, o critério foi realizar a 

pesquisa com aquelas que estivessem presentes na hora da entrevista.  

O instrumento de pesquisa foi a entrevista semi-estruturada. As entrevistas foram 

gravadas com o consentimento das profissionais, e transcritas e, em relação àquelas que não 

autorizaram a gravação, foi feito o relato manual.  

Foi mantido o anonimato das agentes, por entendermos que as mesmas se 

sentiriam mais à vontade para expressarem seus pensamentos, já que as questões envolviam 

avaliação sobre o trabalho da equipe. Assim, foram identificadas com nomes de frutas. Neste 

texto, foi mantida sua expressão escrita, apenas fazendo-se a correção dos vícios de 

linguagem. Suas falas aparecem no mesmo formato de citações, com o diferencial do uso de 

aspas mesmo para citações grandes.  

 

Saúde, Doença e Prática Educativa  

 

Refletir sobre a dimensão educativa dos profissionais da saúde implica no 

entendimento do que é saúde e doença. A partir de uma lógica reducionista biologicista, 

pautada no paradigma cartesiano de separação mente-corpo, hoje tem-se o desafio de sua 

superação, concebendo-se o homem em sua integralidade bio-psico-sócio-cultural. No 

primeiro caso, temos saúde e doença compreendidos de formas estanques, como 

“acontecimentos” no organismo; no segundo, temos saúde e doença compreendidos enquanto 

processo, envolvendo um organismo biológico, um ser psicológico, uma pessoa em interação 

social e afeita às condições sociais, econômicas e culturais. Na primeira situação, temos 

atuações verticais de profissionais da saúde para com a população, uma vez aqueles se 

entenderem como possuidores do saber científico necessário para a cura das doenças. No 

segundo caso, temos a tentativa de estabelecimento de uma relação horizontal entre 

profissionais e população, uma vez o processo saúde–doença ser compreendido em meio às 



 condições de vida e segundo a inteligibilidade dos próprios sujeitos. Entre estes pólos, 

temos uma diversidade de concepções de saúde e de doença que, por sua vez, orientarão 

práticas diferenciadas de educação em saúde.  

Ainda que o entendimento de “saúde” e “doença” de nossas ACS tenha sido 

diversificado, e que em se tratando de uma pesquisa qualitativa se possa “dar luz” a respostas 

minoritárias, é importante registrar um direcionamento maior das respostas. Massivamente, o 

entendimento de saúde foi pautado num bem estar físico, psicológico e social, este último no 

sentido de um bom relacionamento com as pessoas. Algumas respostas acrescentavam a este 

conjunto a situação econômica e social, no sentido de condições materiais de vida. Nenhuma 

resposta enfatizou saúde apenas no sentido biológico.  

No que tange ao entendimento de “doença”, houve o acompanhamento da noção 

anterior de que se trata de um evento multicausal, que engloba a dimensão corporal, 

psicológica, social (relacionamentos), e algumas respostas adicionando a estas a dimensão 

econômico-social (condições de vida). Mas, contrariamente o ocorrido com “saúde”, a 

“doença” ganhou entendimentos puramente físicos. Talvez isto se deva porque a idéia de 

“doença”, historicamente, foi elaborada como algo “concreto”, localizada no corpo, ao 

contrário de “saúde”, que muitas vezes foi identificada enquanto “ausência de doença”, ou 

seja, em sua negatividade, e então, sentida quando “se a perdeu”.  

O entendimento de saúde e doença buscado em nossa pesquisa tinha o sentido de 

subsidiar o entendimento das ACS sobre seu trabalho enquanto educadoras, ou seja, como 

compreendiam a dimensão educativa de seu trabalho. Aqui, o termo “transmissão de 

informações” imperou, mostrando uma concepção educativa pautada no 

ensinamento/orientação do profissional para com a população. Mas também houve alguma 

ênfase na troca entre os saberes. Esta resposta minoritária combina com o entendimento do 

“papel dos usuários” na unidade de saúde, também majoritariamente entendido como o de 

cuidar da saúde, buscar ajuda, seguir as orientações e tomar os medicamentos. E qual o papel 

dos profissionais de saúde? Complementariamente, o de orientar, informar, prevenir, ouvir 

para tentar ajudar. De outro lado, o viés apontado sobre a dimensão educativa de seu trabalho 

combina com a concepção sobre “doença” como somente física, mas não combina com o 

entendimento de saúde e doença como multicausal. Ou será que combina? Um percurso 

histórico, permeado pelas falas de nossas agentes, nos mediará esta compreensão. 

Historicamente, a educação em saúde percorreu vários momentos, acompanhando 

as concepções de saúde-doença. Smeke e Oliveira (2001) percorrem a história das práticas e 

concepções educativas em saúde no Brasil, apontando nelas as concepções de sujeito. A 



 primeira concepção de sujeito, no início da história da saúde pública brasileira, em finais 

do século XIX e primeira metade do século XX, seria a do sujeito consumidor de tecnologia 

biomédica. É um período marcado por práticas autoritárias de combate às doenças, no 

entendimento de uma ação sanitária nas condições de vida da população, tendo-se a 

instauração de uma atitude racional e laica (racionalidade técnico-científica) em contraposição 

a atitudes místico-religiosas, caracterizando a chamada “polícia sanitária”.  

As ações das autoridades médicas incidiam majoritariamente sobre a população 

pobre das cidades, vista a partir de seus comportamentos, considerados insalubres e imorais. 

A construção das vilas operárias (bastante presentes em Criciúma) se origina daí, no intento 

de combate aos cortiços, numa reprodução empobrecida das casas burguesas (CUNHA, 

1988). É a higienização social, trazendo uma ação educativa coercitiva que coloca no 

indivíduo a causa de sua doença, a partir de sua ignorância acerca das normas de higiene – o 

que é explicada pela sua classe social - orientada por uma visão biologicista de saúde-doença, 

descaracterizando-se os condicionantes sociais. Chega-se na ação eugênica de purificação da 

raça, caracterizada por projetos educativos em saúde, propondo-se hábitos de vida e 

casamentos somente entre “raças superiores”, no intento de evitar a proliferação de seres 

“inaptos”, com ações específicas nas escolas, para se atingir as crianças, “promessas do 

futuro” (MARQUES, 1994, STEPHANOU, 1997).  

 
Considerando as concepções e as práticas higienista e eugenista que 
hegemonizavam a Educação em Saúde nesse período, a concepção de sujeito 
aí explicitada é a de um povo-brasileiro culpabilizado individualmente, mas 
redimível pela subsunção às engrenagens da ordem social, cujas estratégias 
se pautavam pela biologização determinista (genético-hereditária) do 
processo saúde-doença. (SMEKE e OLIVEIRA, 2001, p.120. Grifo das 
autoras). 

 

Reportamo-nos a fala da ACS “Pera”, que nos dá esta dimensão higienista: 
 

“[...] pra essas crianças que a gente vê no meio do esgoto, no meio de muita 
coisa, [...], falta muita estrutura familiar, então é isso que a gente tenta levar 
pra eles, um pouco de estrutura, carência familiar, muito alcoólatra, muita 
droga, muita coisa que a gente tenta assim... mas os recursos são poucos, 
porque tu mandas pra psiquiatra, tu mandas... só que assim, a mulher 
reclama porque o marido foi pro bar, aí o filho saiu e se drogou, aí tu ficas de 
mãos atadas, [...] acho que uma estrutura familiar tem tudo a ver com saúde 
e rede de esgoto, essas coisas, que todo mundo sabe, todo mundo vê, 
pavimentação, na verdade [...] precisa mais agora é investir, [...] porque tu 
vês, as pessoas já são leigas, está criança descalça, sem um calçado, sem 
uma bermuda, uma cuequinha, peladinha lá no meio do pântano, tu vês 
coisas assim, que te  
 



  
 

 
arrepias, aí tu chegas e diz: mãe, isso não pode! A mãe é ignorante, a vacina 
está atrasada, às vezes tu tens até que brigar, tu tens que acionar o Conselho 
Tutelar, às vezes tu tens que ameaçar com o Conselho Tutelar, porque não 
vem fazer a vacina, isso tudo.” 

 

Compreendendo em sua singularidade a preocupação da agente para com a saúde 

e a segurança das crianças de sua comunidade, e o sentido de sua responsabilidade para com 

esta situação, há de se localizar, todavia, o viés higienista que ela apresenta, ao lado de uma 

preocupação com as condições materiais de existência. A história mostra que as preocupações 

que motivam as ações são multifacetadas e, muitas vezes, legítimas, mas não impedem que 

ações verticais sejam acionadas em um olhar também verticalizado. 

A valorização da vida urbana e da fábrica irá contextualizar a aproximação entre 

vida e ciência (com seu produto, a tecnologia), hegemonizando o conceito de saúde “como 

capacidade de consumo de tecnologia por meio da assistência médica” (SMEKE e 

OLIVEIRA, 2001, p.121). O estabelecimento de políticas públicas dos países sub-

desenvolvidos sofre influência do país que lutava pela hegemonia mundial contra a antiga 

União Soviética, os Estados Unidos, na então Guerra Fria. Houve a abertura para tecnologias 

advindas dos EUA, expressas tanto por produtos industriais de suas empresas multinacionais, 

como de tecnologias educativas consideradas modernas, dispostas a educar o homem comum 

para aceitar a incorporação de novos produtos - modernos – advindos destas empresas. Estas 

eram baseadas no referencial comportamentalista/difusionista, que tem como pressuposto 

difundir as inovações entre os líderes comunitários para convencê-los a adotá-las e serem 

multiplicadores em seus meios. O trabalho educativo se pauta na eliminação da resistência do 

homem comum, explicada por sua suposta ignorância. Nos tempos atuais, a ACS “Melancia” 

nos diz que: “[...] o paciente vem, tu encaminhas, tipo, um preventivo, ele está com sérios 

problemas, tu consegues, tu consegues convencer o paciente, é só tu quereres”. Perguntamo-

nos: ao par da preocupação com a saúde do paciente, qual dimensão educativa pauta a ação de 

convencimento?  

O período desenvolvimentista do Brasil, anos 1950 e 1960, é o desta hegemonia 

estadounidense, o que, na saúde, caracteriza-se pela privatização e mercantilização do 

processo saúde-doença. Mas também é o período da alfabetização de adultos e dos primórdios 

de uma medicina comunitária. Estas ações tanto apresentavam um viés populista hegemônico, 

como alternativas de enfrentamento ao status quo, numa perspectiva contra-hegemônica. 

Nesta última, encontra-se o início dos trabalhos de alfabetização de adultos de Paulo Freire, 



 assim como ações gerais em prol do direito de voz da população. Segundo Smeke e 

Oliveira (2001), neste movimento contraditório, 

 

[...] ainda não prevalece o questionamento radical do direito de ter saúde, 
mas se começa a relacioná-la com as condições de vida e com a participação 
nos encaminhamentos dos problemas, considerando, entretanto, que a 
própria educação poderia resolvê-los. Vai sendo alimentada a dicotomia 
preventivo-educativo versus curativo-assistência médica. (SMEKE e 
OLIVEIRA, 2001, p.122). 

 

O modelo da medicina curativa, pautado na assistência médica, é intensificado no 

período de ditadura militar no Brasil. “Neste período, Educação em Saúde é igual a controle e 

o sujeito é despossuído da terra (êxodo rural), de valores tradicionais 

(hiperurbanização/favelização) e de bens, mas re-valorizado pela ótica do consumo” (SMEKE 

e OLIVEIRA, 2001, p.123). Esta situação possibilitou novas formas de pensar o processo 

saúde-doença e a educação em saúde, configurando resistências sociais, chegando-se também 

ao questionamento entre a relação do saber acadêmico e do saber popular. Os anos 1970 vão 

trazer estas resistências, associadas ao esgotamento do modelo econômico pautado na 

assistência do Estado aos setores privados e na deteriorização das condições de vida da maior 

parte da população. Paulo Freire começa a ser retomado no final da ditadura militar, e “uma 

nova concepção de sujeito agora vem explicitamente dada pelo coletivo e pela pobreza 

valorizados na inclusão eclesiástica” (SMEKE e OLIVEIRA, 2001, p.123).  Seria o que as 

autoras denominam de uma concepção de sujeito caracterizado como “reformador”. 

 Neste contexto, também se modifica a educação em saúde que, de uma prática 

oriunda de professores primários, passa a ser demandada por uma profissionalização a nível 

universitário, própria da área da saúde, ampliando a visão do processo saúde-doença como 

multicausal, distanciando-se da orientação impositiva das práticas higienistas. A ACS “Uva” 

corrobora essas questões na medida em que afirma: 

 
 
Saúde pra mim é... abrange muitas coisas, qualidade de vida, saneamento 
básico tudo, tudo. E não é aquele termo que se usava antigamente que saúde 
é a ausência de doença. Não é mais, eu acho que saúde abrange tudo, 
qualidade de vida, as pessoas terem pelo menos o que comer, o que vestir, 
onde dormir, então, para mim isso é qualidade de vida, é saúde. 

 

Esta visão também está presente na ACS “Banana”, que nos relata: 

 
 



  
 

[...] tu podes estar com uma dor de cabeça e podes não estar ligando para 
aquela dor de cabeça, convives bem. Então, é também... o que é ter saúde? É 
ter um bom saneamento, ter lazer, ter... as pessoas poderem ter mais estudo, 
ser, ter mais facilidade, não... poder ter as pessoas mais estudo, porque às 
vezes o estudo não é pra todos, é acesso, isso, mais acesso aos estudos, e 
assim  
oh, lazer poucos têm, e isso faz parte da saúde também, porque se tu tens 
lazer, às vezes tu não ficas doente; porque tu tens o lado econômico também, 
mais digno, o trabalho, ter trabalho para todos, porque às vezes não tem 
trabalho digno para todas as famílias, aí não tem saúde na casa também. 

 

Contrariamente, a ACS “Manga” expressa uma visão reducionista de saúde: 

 
 Doença eu acho que é aquilo [que] realmente for detectado por diagnóstico 
médico... porque tem muita gente que faz uma doença, coloca na cabeça que 
tem uma doença, e realmente acaba tendo a doença. Então, assim doença só 
aquilo que for realmente diagnosticado, que for constatado por exame 
mesmo. 

 

Note-se que as noções de saúde e de doença ganham hegemonia nas épocas, mas 

não desaparecem por inteiro, formando um cenário contraditório. Voltando ao percurso 

histórico, a partir da década de 1970 foram questionados vários aspectos das práticas 

sanitaristas antigas: a relação autoritária entre educador-educando, pautada na persuasão e 

transmissão de conhecimentos; a visão biomédica do processo saúde-doença, pautada no 

cientificismo que não dá respostas à complexidade dos problemas de saúde enfrentados pela 

população; o padrão de desenvolvimento capitalista e as conquistas científicas, que agravaram 

a disparidade social; a dimensão educativa das práticas dos profissionais de saúde, alinhada 

com as demandas sociais. Neste sentido, as práticas de educação em saúde vigentes eram 

incompatíveis com a visão de sujeitos críticos (SMEKE e OLIVEIRA, 2001).  

Intensifica-se a preocupação com a autonomia dos sujeitos “e, portanto, com o 

processo de constituição de sujeitos sociais competentes e responsáveis por transformações 

sociopolíticas voltadas para os seus interesses” (SMEKE e OLIVEIRA, 2001, p.125). É neste 

contexto que nasce a concepção do “direito à saúde”, tendo a última constituição federal, de 

1988, formulado a proposta do SUS.  

 

O SUS, o ESF e a possibilidade de uma nova prática educativa em saúde 

 

O SUS, estabelecido pela constituição federal de 1988 e regido peal Lei Nº 8.080, 

de 19 de Setembro de 1990, a Lei Orgânica da Saúde, apresenta uma lógica de 



 universalização e igualdade de acesso da população à saúde, de regionalização e 

hierarquização da organização dos serviços, segundo as diretrizes de descentralização dos 

serviços, integralidade no atendimento e participação popular. É o estabelecimento de um 

novo modelo de assistência à saúde, pautado no acesso de todos os cidadãos e centrado na 

promoção à saúde e não na cura de doenças, fazendo-se frente ao modelo hospitalocêntrico. É 

um modelo, portanto, contra-hegemônico.  

A ESF se originou do Programa Saúde da Família (PSF), nascido oficialmente no 

Brasil em 1994, advindo do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), iniciado 

em 1991 e disseminado no país a partir da segunda metade da década de 1990. O PSF foi 

concebido como uma estratégia para a concretização das diretrizes e princípios do SUS 

(descentralização, integralidade, participação, universalidade, regionalização, eqüidade), para 

levar a saúde para as comunidades em torno da assistência básica e de aproximação com a 

comunidade. A lógica é que a equipe e as famílias passem a ter um vínculo e uma co-

responsabilidade no cuidar-se. É um trabalho de equipe, em que o ACS é tido como o elo 

fundamental entre a comunidade e o serviço de saúde, caracterizando uma troca de saberes 

deste agente e da população – saber popular – e dos profissionais – saber técnico/científico. 

As atividades são realizadas tanto nas unidades de saúde como nas visitas nas casas.  

No entanto, há inúmeras questões a serem levantadas em torno desta experiência 

ainda tão recente. Atualmente, este cenário contraditório continua sendo palco de ações 

educativas também contraditórias, pautadas tanto no modelo hegemônico (que podemos dizer 

que ainda não mudou), como contra-hegemônico (que podemos dizer que o SUS e o ESF 

preconizam, mas ainda não concretizam). As dificuldades para esta concretização podem ser 

pensadas desde a estrutura operativa do velho sistema (burocracia, modelo curativista e 

hospitalocêntrico) - que “insiste” em permanecer ativa - como da possibilidade de os 

profissionais e os usuários pensarem e sentirem com uma nova lógica – passando, portanto, 

por sua subjetividade. E é aqui que situamos a questão do empoderamento na ação educativa 

em saúde. 

Carvalho (2004), ao discutir as continuidades e rupturas da noção de “promoção 

para a saúde” alinha esta à noção de empowerment. Verdi e Caponi (2005, p.85) nos definem: 

“Empowerment, traduzido como empoderamento, é entendido como o processo de 

capacitação para a aquisição de poder técnico e político por parte dos indivíduos e da 

comunidade”. Carvalho estabelece dois enfoques para este termo: um, o psicológico, que 

ressalta o sujeito como alvo das ações educativas, o que pode fazer com que se percam as 

necessidades de transformações no meio, das condições sociais de existência.  E o outro 



 enfoque, o empowerment comunitário, inspirado nas concepções educativas de Paulo 

Freire, implicando na “disputa pelo controle de recursos e na redistribuição de poder” 

(CARVALHO, 2004, p.675), o que envolveria a participação, o controle dos indivíduos e 

comunidades, entrando em pauta a capacidade de indivíduos falarem sobre seus próprios 

problemas, sobre seus próprios processos.  

Valla (1999) aponta sobre a necessidade de que as ações em educação para a 

saúde levem em conta o sentido da vida, o controle sobre a vida por parte das pessoas, a 

solidariedade comunitária. Levar em conta o que as pessoas pensam sobre seus próprios 

problemas e que soluções apontam, contemplando suas histórias de vida. Em outro texto, 

Valla (2009) pauta-se na defesa do que Richard Schaull, um pastor prebisteriano que atuou 

em países latino-americanos, chamou de “conversão” há cerca de cinco décadas: a idéia de 

que os seminaristas, em geral de classe média, convivessem com as classes populares em seu 

lugar de moradia, para captar sua forma de compreensão e ação, já que eram os sujeitos de sua 

ação missionária. Tomando este conceito para a educação popular, Valla (2009, p.589) o 

entende como portador de uma mudança epistemológica porque, historicamente, a classe 

média – classe da maioria dos profissionais – costuma entender o mundo do outro em relação 

ao seu mundo. A conversão exigiria, ao contrário, o descentramento. Assim, a conversão  

 

[...] - como movimento de confrontação de nossa experiência a partir do nosso 
submetimento à centralidade da experiência do outro, da tomada da experiência do 
outro como referência para pensar o mundo – propicia também uma conversão dos 
sentidos que estamos habituados a atribuir às coisas. (VALLA, 2009, p.589, grifos 
do autor).  

 

Apontando a diferença entre a natureza das práticas missionárias e das práticas 

educativas profissionais, a conversão parece ser, para o autor, uma possibilidade de nos 

atentarmos para um aspecto: o de que  

 

[...] devemos ter o máximo de atenção à construção de práticas que garantam uma 
relação profunda com a vida das classes populares, de forma que se compreenda o 
que é preciso fazer para que a educação popular não seja uma dentre outras formas 
de dizer ao outro o que fazer a partir de uma experiência histórica e de condições 
que lhe são estranhas. (VALLA,  2009, p. 589). 

 

Em sentido semelhante é o que Meyer, Mello, Valadão e Ayres propõem, 

alertando que, a despeito de toda uma produção acadêmica crítica, as práticas educacionais 

em saúde continuam pautadas na transmissão de um conhecimento especializado. Então, 

contrariamente, 



  

[...] a educação em saúde pode ser pensada não como estratégia de 
aliciamento a um modelo que permanece cognitivo-racional ou como recurso 
para uma “aprendizagem sanitária” satisfatória, mas como eixo orientador de 
escolhas político-pedagógicas significativas para um dado grupo e contexto. 
E o apoio e a resposta social que se busca alcançar envolvem a comunicação 
entre diferentes, que não objetiva a homogeneização de forma de pensar e 
levar a vida, mas a construção e o fortalecimento de cumplicidades na busca 
de proteção. (MEYER, MELLO, VALADÃO e AYRES, 2006, p.1341). 

 

Voltando aos sujeitos de nossa pesquisa, a ACS “Melão” assim compreende seu 

trabalho: 

 

Esse trabalho que a gente faz, ajuda a essas pessoas a ver a vida de maneira 
diferente, principalmente nas casas onde têm problemas psiquiátricos ou 
psicológicos, muitas vezes a gente vai numa casa, que a pessoa não está 
precisando de nada, só quer só um pouquinho de conversa, só, mesmo 
colocar a vida em dia, eles acabam criando um laço de intimidade com a 
gente, e conta como está esse problema, conta um pouco da vida como é que 
é, às vezes chama a gente lá só para conversar mesmo, para desabafar, e 
acaba melhorando, não é remédio, não é nada que vai tratar aquele caso 
específico, o usuário, a conversa muitas vezes resolve o problema. 

 

É sabido que nem sempre “a conversa” substitui a orientação técnica. Mas 

perceber esta dimensão do humano e consentir ouvir o outro abre as portas para uma atitude 

de escuta na intervenção em saúde. A ACS “Laranja” fala a respeito da importância do que 

podemos falar de troca de saberes:   

  
[…] é, tanto as pessoas aprendem com a gente, das prevenções que a gente 
leva para elas, como a gente também aprende muito, então há a troca de 
saberes, porque às vezes a gente pensa que está levando muita coisa para a 
família, e às vezes a gente traz uma bagagem bem maior ainda, eu acredito 
que é educativo sim [o seu trabalho]. 

 

Contrariamente à fala da ACS “Ameixa”, que assim expressa os papéis referentes 

aos usuários e aos profissionais no processo saúde-doença: “O nosso é de os prevenir e deixá-

los atentos às doenças, o que eles podem desfrutar aqui do PSF3, as vantagens deles, né? E a 

deles é aprender, entender também.” A desvalorização do saber popular e a imposição do 

saber científico é confirmado pela ACS “Pêssego” que, ao comentar sobre o papel do 

profissional nesse processo de educação em saúde, diz:  

                                                 
3 Deixamos a referência dos sujeitos da pesquisa à antiga designação de PSF, o que pode ser compreendido dada 
a época em que se realizou a pesquisa, com seu início apenas um ano após a mudança de nomenclatura de PSF 
para ESF.  



  
 

Eu acho que o papel do profissional é fazer o usuário entender o que ele tem 
que fazer para a prevenção, e do usuário, ele tem que [...] o profissional tem 
que colocar na cabeça deles que eles precisam, porque não é fácil, colocar na 
cabeça deles, então tem que insistir, insistir, vai insistindo, um dia eles vão... 
é igual aos agentes que vão todo mês na casa do mesmo hipertenso, vamos 
dizer, a gente sabe que eles não fazem a dieta do sal, a gente sabe, eles dizem 
que fazem mas a gente vê, então a gente tem que falar sempre a mesma 
coisa, a mesma coisa, um dia eles vão cair na real. Mas a gente vai ter que 
falar a mesma coisa. 

 
Neste contexto, Raupp et al (2001), ao constatarem que muitas vezes os 

problemas elencados como prioritários pelos profissionais da saúde não são os mesmos 

elencados pela comunidade, se perguntam como conciliar as necessidades observadas pelos 

profissionais com as necessidades sentidas pela população. A opção foi a de iniciar 

trabalhando as necessidades da população: 

 

A opção foi difícil, já que significa modificar um modelo de atenção 
cristalizado pela formação do profissional de saúde, pela qual só este vê e 
conhece os problemas da população e releva as necessidades sentidas e 
expressas por ela, em geral bem mais complexas e para as quais não está 
preparado. A incorporação de um conceito ampliado do processo saúde-
doença propicia a visão da importância do conhecimento da realidade 
própria de cada um em seu contexto de vida e relações. A partir daí, 
profissionais e população podem reconstruir coletivamente suas condições 
de existência. (RAUPP et al, 2001, p. 210). 

 

Só depois se chegou às necessidades dos profissionais, não em termos de 

aliciamento, mas de respeito à perspectiva dos próprios sujeitos no cotidiano de suas vidas, 

considerando-se os problemas sentidos por eles e, junto a eles, chegar aos problemas – 

também reais – vistos primeiramente pelos profissionais. Esta dinâmica, segundo as autoras, 

mudou significativamente a relação profissional-comunidade: nela, passou a ser importante a 

forma como a população pensa e o que tem a dizer sobre suas vidas.  

Importante, nesta discussão sobre partir dos problemas da população, o alerta que 

fazem Meyer, Mello, Valadão e Ayres (2006, p. 1336), das “estratégias participativas”, “nas 

quais a interação com o repertório sócio-cultural e o seu resgate constituem um recurso de 

acomodação dos conteúdos técnico-científicos ao universo cultural daqueles a quem se deseja 

(ou se deve) ensinar”. Respaldados em Valadão4, as autores apontam estas estratégias como 

                                                 
4 A obra referenciada pelos autores é VALADÃO, M. M. Saúde na Escola: um campo em busca de espaço na 
agenda intersetorial. (Tese de Doutorado). São Paulo: Faculdade de Saúde Pública. Universidade de São Paulo, 
2004. 
 



 inseridas na lógica de higienização e normatização dos comportamentos, uma vez se 

constituírem em meios mais eficazes para atingir os objetivos já traçados pelos detentores do 

conhecimento técnico-científico.  

Passando por uma discussão sobre os “comportamentos de risco em saúde”, 

“culpabilização da vítima” e “empoderamento”, Smeke e Oliveira (2001) chegam, ao nosso 

ver, no ponto principal da educação em saúde. Apoiando-se em Carvalho (s/d apud SMEKE e 

OLIVEIRA, 2001, p.130), dizem que os problemas de saúde são o terreno a partir do qual o 

objetivo central deve se concretizar, e este objetivo central não é o tratamento da saúde, mas 

sim, a própria educação. A educação é fim, os processos educativos são o fim, a saúde é o 

instrumento pelo qual se atinge o fim, que é a educação, se tivermos uma visão de educação 

fomentadora da participação comunitária. Quando se estabelece a melhoria dos problemas de 

saúde da população como fim, se abre a possibilidade para projetos autoritários, pautados no 

convencimento da população; mas se o fim é a educação, então se pode eleger como 

prioridade a democratização da palavra, as decisões colegiadas, a dinâmica do grupo. Assim, 

 

[...] o êxito de trabalhos de saúde numa linha (que está sendo sugerida) 
parece depender de sua capacidade de produzir processos de grupalização, 
nos quais a reflexão das pessoas envolvidas possa progressivamente 
ultrapassar o universo pragmático de combate à doença e sua prática seja 
cada vez mais animada pelo fortalecimento do ideal comunitário. 
(CARVALHO, s/d apud SMEKE e OLIVEIRA, 2001, p.130-131) 

 

A educação em saúde como fim, não como meio; a saúde como meio para a 

educação, não como fim. É uma inversão importante, pois permite ressignificar a prática da 

educação em saúde, colocando-a mais próxima do que preconizam os princípios do SUS e da 

educação libertadora de Paulo Freire. Significa que o profissional da saúde que se propõe a 

ser um educador em saúde deve se assumir enquanto tal, sua ação enquanto protagonista do 

empoderamento da comunidade, e não como coadjuvante na busca por uma melhoria da 

saúde. Educação em saúde com um fim: o que importa é o processo de empoderamento dos 

usuários e da comunidade, para que então, eles próprios, sujeitos de suas vidas, possam, em 

conjunto, decidir sobre suas necessidades e não serem instruídos para seguirem o que outros 

já decidiram por eles. E tudo isto, num processo dialógico, onde ambas as partes, educadores 

e educandos, ensinam e aprendem, como defende Paulo Freire.  

 

 

 



 A Educação Libertadora como Desafio à Prática Educativa em Saúde 

 

Como é sabido, Paulo Freire (1999) parte da crítica do que denomina educação 

bancária para estabelecer sua educação libertadora. Assim, propõe a necessidade de 

superarmos o tipo de educação em que o sujeito não é visto como capaz e ativo no processo, 

por uma relação dialógica, de troca de saberes entre educador e educando. 

No que se refere ao contexto de trabalho das ACS, se percebe que estas, em sua 

maioria, reproduzem uma visão de educação bancária, em que o educando não é visto como 

sujeito do processo educativo. Na medida em que entendem a natureza educativa de seu 

trabalho como “transmissão de informações” - muito mais do que enquanto “troca de saberes” 

-, em que o papel dos usuários seria o de cuidar da saúde, buscar ajuda, seguir as orientações e 

tomas os medicamentos e o dos profissionais o de orientar, informar, prevenir, ouvir para 

tentar ajudar, estão concebendo a educação como bancária. 

Como enfrentamento a esta situação, o educador necessita conhecer o ambiente no 

qual estará inserido para permear as relações, conhecer a realidade e as “palavras” 

significativas daquele grupo, condição para haver participação. Este conhecimento pode ser 

entendido como facilitado no trabalho das ACS, pois as mesmas fazem parte da comunidade e 

pressupõe-se que conhecem a realidade e podem, aos poucos, constituírem com os usuários 

uma relação de maior troca, favorecendo o empoderamento dos mesmos. 

Moreira, Santos, Teixeira e Frota (2007) apontam o risco presente em alguns 

discursos na área da saúde, de a “conscientização” ser entendida equivocadamente como uma 

ação dos profissionais sobre a população, no sentido de “sensibilizá-la” e “conscientizá-la” de 

que deve se empoderar, caracterizando uma ação vertical, uma educação bancária.  

Quando dissemos, no início deste texto, que o termo “transmissão de 

informações” imperou no entendimento das ACS sobre a dimensão educativa de seu trabalho, 

mostrando uma concepção educativa pautada no ensinamento/orientação do profissional para 

com a população, muito mais do que a ênfase na troca entre os saberes, dizíamos que 

“combinava” com a concepção sobre “doença” como somente física, e que “não combinava” 

com o entendimento de saúde e doença como multicausal. Mas também lançamos a dúvida 

sobre esta afirmação. Pela discussão que travamos até aqui, sobre a contextualização da 

educação em saúde, seu entrelaçamento com as concepções de sujeito e com o referencial 

freireano, entendemos que é possível conciliar uma concepção educativa bancária com uma 

visão mais alargada de saúde-doença, uma vez que esta própria visão ainda necessita avançar 

para a inclusão de dimensões culturais em que o próprio termo “conscientização” ganhe o real 



 sentido que Freire lhe conferiu. Existe um caminho longo a ser realizado rumo a visão do 

“outro” - que não o profissional - enquanto sujeito e, desta forma, a inclusão do aspecto 

cultural e subjetivo no entendimento do processo saúde-doença. E, desta forma, há um 

caminho a ser feito para que as ACS possam ser o elo entre o saber científico e o saber 

popular, em uma concepção libertadora. 

No entanto, é necessário discutir de que forma as ACS podem ser agentes de 

empoderamento se elas próprias podem não estar empoderadas no interior de suas equipes de 

trabalho, uma vez se constituírem na base da pirâmide profissional da ESF. Guimarães e Valla 

(2009), ao discutirem o trabalho da Terapia Comunitária junto a ACS de um bairro do Rio de 

Janeiro, e acercando-a dos princípios da educação popular e freireana, dizem que os próprios 

ACS solicitaram, junto à equipe de pesquisa dos autores, um trabalho junto a eles que lhes 

ajudassem a saber ouvir as necessidades da população com a qual trabalham. O trabalho dos 

ACS se situa num contexto contraditório: 

 

Se, por um lado, morar na comunidade auxilia no diagnóstico dos problemas de 
saúde locais, por outro, as adversidades das condições de vida nessas comunidades 
num contexto de extrema pobreza e violência, aliado às dificuldades enfrentadas no 
trabalho nos serviços públicos de saúde têm potencializado o sofrimento desses 
agentes. Os discursos expressam sentimentos de frustração e impotência diante da 
resolução dos problemas da população – de carências alimentares, materiais e 
emocionais -, pois em geral extrapolam o âmbito de atuação dos serviços de saúde. 
Some-se a isto os baixos salários recebidos e o excesso de trabalho. (GUIMARÃES 
e VALLA, 2009, p.8). 

 

A discussão aqui apresentada sobre como as ACS concebem seu trabalho enquanto 

educativo e seu distanciamento em se efetivarem em um elo entre o saber científico e popular 

numa dimensão de empoderamento necessita ser continuada com a compreensão das reais 

condições de trabalho destas agentes e das equipes de ESF como um todo. Para que 

profissionais possam ser agentes mediadores de empoderamento da população, no viés do 

diálogo entre saberes e não de dominação, é necessário que os mesmos façam o seu caminho 

de empoderamento. Quais os caminhos possíveis para que estes profissionais, dentro destas 

equipes, possam realmente concretizar o que preconizam as políticas públicas de saúde dentro 

da lógica da educação popular? Segue o desafio de profissionais e pesquisadores da saúde e 

da educação.  
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