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RESUMO 

 
 
A exclusão econômico-social e cultural, bem como o autoritarismo, são traços que 
permeiam toda a história da sociedade brasileira, e que vêm ganhando corpo ao 
longo dos anos, criando com isso um abismo entre uma pequena camada social 
detentora de relativo poder político-econômico e uma imensa maioria de 
despossuídos, que luta pela sobrevivência nas periferias das grandes cidades. No 
decorrer dos anos, através das lutas populares em busca de cidadania, ocorreram 
muitas mudanças, sobretudo no âmbito dos direitos civis e políticos. Entretanto, a 
realidade nos mostra que atualmente, no tocante aos direitos sociais, a maioria da 
população de nosso país se encontra distante de enquadrar-se como “cidadão”. 
No campo da saúde, as conquistas legais foram muitas, a Constituição Brasileira 
(1988) é um bom exemplo. No entanto, um dos maiores desafios que se 
apresenta atualmente na realidade brasileira, é a tarefa de colocar em prática as 
conquistas legais até então alcançadas, visto que existe uma grande distância 
entre o que nos falam os textos constitucionais e o exercício pleno desses direitos 
para a maior parte da população. E nesse ponto, a participação popular ganha 
destaque, enquanto mecanismo essencial no processo de construção dos direitos 
à saúde, uma vez que a participação popular neste contexto significa uma força 
imprescindível na busca pela concretização das conquistas e estabelecimento das 
mudanças necessárias. Implicando assim, considerar o que as pessoas pensam 
sobre seus problemas e que caminhos coletivos percorrem na tentativa de 
resolução desses desafios. Assim, esse estudo teve como objetivo Investigar o 
processo de participação popular em saúde na periferia de Fortaleza, explorando 
a perspectiva da população na construção do seu percurso organizativo, 
focalizando, o campo dialógico com o Programa Saúde da Família, no Planalto 
Pici. Esse estudo, metodologicamente estruturado como pesquisa participante, 
revelou que na busca pela transformação da realidade vivenciada no bairro 
Planalto Pici, tem-se desenvolvido muitas estratégias visando o fortalecimento da 
luta popular na área e dentre essas estratégias, destaca-se o funcionamento dos 
agrupamentos populares em redes sociais. Salientamos, então, a necessidade 
dos estudos sobre educação popular em saúde procederem à pesquisa da lógica 
popular, uma vez que compreender o modo como os grupos populares 
protagonizam suas intervenções nos parece vital para uma maior justiça social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

 
Increasingly, the economic, social, and cultural exclusion as well as the 
authoritarianism have been spreading through the history of the Brazilian society, 
thus generating a gap in between a restrictive social class holding a relative politic 
and economic power, and the huge majority of those deprived of any possession, 
struggling for survival in the suburbs of the major cities. All along the years, 
through the popular struggles in search of citizenship, many changes have taken 
place, mainly in the field of civil and politic rights. Nevertheless, the reality shows 
us that currently, with respect to social laws, most people of the country are not 
considered “citizens”. Concerning the health system, there have been many 
conquests, as they may be exemplified by the Constitution of Brazil of 1988. 
However, one of the greatest challenges faced by the Brazilian reality is the 
implantation of the legal conquests so far obtained, considering there is a gap in 
between the tenor ot the constitutional texts and the fulfillment of those very rights 
by most Brazilians. In this way, the popular participation stands out as an essential 
tool in the making of the rights to health, since the popular participation, in this 
context, is an indispensable power in search of the strengthening of the conquests 
and the set up of the necessary changes. Thus, it is essential to take into account 
what people think of their problems and which collective ways they take in the 
attempt to solve those challenges. Accordingly, the purpose of this study is to 
investigate the process of the popular participation in the health system in the 
suburb of Fortaleza, exploring the perspective of the population in the construction 
of their organizational path, focusing on the dialogical field with the Family Health 
Program in the Planalto Pici. This study, methodically structured as a participating 
research, showed that, in the view of the transformation of the reality experienced 
in the district Planalto Pici, many strategies have been designed, aiming at the 
strengthening of the popular struggle in that area; among those strategies is the 
functioning of the popular groups in social nets. We point out that the studies in 
popular education shall be carried out in the light of the popular logic, since the 
understanding of the way popular groups interfere is vital for a major social justice.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A exclusão econômico-social e cultural, bem como o autoritarismo, são 

traços que permeiam toda a história da sociedade brasileira, e que vêm ganhando 

corpo ao longo dos tempos, criando com isso um abismo entre uma pequena 

camada social detentora de relativo poder político-econômico e uma imensa 

maioria de despossuídos, que luta pela sobrevivência nas periferias das grandes 

cidades. 

Vale mencionar que no decorrer dos anos, através das lutas populares 

em busca de cidadania, ocorreram muitas mudanças, sobretudo no âmbito dos 

direitos civis e políticos. Entretanto, a realidade nos mostra que atualmente, 

milhares de brasileiros vivem na mais completa miséria, onde lhes falta o mais 

elementar dos direitos, a alimentação necessária à manutenção de uma vida 

saudável. A inexistência de um trabalho digno e de condições adequadas de 

moradia são outros direitos que são completamente usurpados do brasileiro, o 

que nos indica que, no tocante aos direitos sociais, a maioria da população de 

nosso país se encontra distante de enquadrar-se como “cidadão”. 

No campo da saúde, as conquistas legais foram muitas, a Constituição 

Brasileira (1988) é um bom exemplo, uma vez que sob o lema “saúde direito de 

todos e dever do Estado”, ocorria o deslocamento da saúde de seu aspecto 

meramente biológico para o campo político e histórico da construção dos direitos 

(BOSI, 1994). A Lei 8.080/90, em seu artigo 3º, reafirma esse salto ao declarar 

que os fatores condicionantes e determinantes da saúde envolvem alimentação, 

moradia, lazer, trabalho, entre outros, o que explicita uma expansão da 

compreensão acerca do processo saúde-doença (BLEICHER, 2004). 

Um dos maiores desafios que se apresenta atualmente na realidade 

brasileira, porém, é a tarefa de colocar em prática as conquistas legais até então 

alcançadas, visto que existe uma grande distância entre o que nos falam os textos 

constitucionais e o exercício pleno desses direitos para a maior parte da 

população.  
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E nesse ponto, a participação popular ganha destaque, enquanto 

mecanismo essencial no processo de construção dos direitos à saúde, pois 

conforme diz Valla (1998), a participação popular neste contexto, configura-se 

como força essencial para fazer sair do papel as conquistas e impulsionar as 

mudanças necessárias. 

Valla (1988) chama a atenção também, para a importância da 

organização dos setores da sociedade civil preocupados com o desenvolvimento 

da saúde no Brasil, no sentido de reivindicar dos governantes mais investimentos 

para a área e alerta, ainda, para a questão dos serviços de saúde estarem 

contemplando as reais necessidades sociais da população, o que implica em 

considerar o que as pessoas pensam sobre seus problemas e que caminhos 

coletivos percorrem na tentativa de resolução desses desafios. 

É nesse sentido que Freire (1987) destaca em sua obra “Pedagogia do 

Oprimido”, que é fundamental para a busca da libertação dos oprimidos, o 

reconhecimento, pelos mesmos, da realidade concreta de opressão. Neste 

contexto de luta, a transformação das condições que geram a opressão é vista, 

não como algo inatingível, no qual o oprimido se encontra preso e imerso, mas 

como uma situação que apenas o limita, podendo ser transformada. Então, a 

partir do reconhecimento desse limite imposto pela realidade opressora, constrói-

se o caminho para a ação libertadora, sendo este desiderato um percurso a ser 

traçado pelos próprios sujeitos históricos – os oprimidos. 

Freire argumenta ainda que o processo de libertação dos oprimidos tem 

que acontecer conectado à sua reflexão crítica, pois se isso não acontece “é 

transformá-los em objeto que devesse salvar de um incêndio. É fazê-los cair no 

engodo populista e transformá-los em massa de manobra” (1987:52); enfim, uma 

reflexão consistente deve conduzir à prática, e “é pensando criticamente a prática 

de hoje e de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1996:39).  

Partindo dessas considerações, que configuram um conceito de práxis 

educativa como prática participativa e, portanto, política, nos interrogamos: até 

que ponto temos produzido reflexão crítica e construtiva sobre as 

experiências de participação popular em curso, de modo a dar suporte aos 

necessários movimentos de transposição de limites que são reclamados por 

uma ação concreta libertadora?   
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Com base nesse pressuposto, apontamos para a necessidade de 

compreensão do processo de luta popular pelo direito à saúde de uma 

comunidade específica (Planalto Pici, Fortaleza), enfocando sua relação com o 

Programa Saúde da Família – PSF, por ser este um serviço que tem como 

proposta a construção de uma nova forma de praticar saúde, pois sendo um 

modelo baseado na concepção sistêmica, destaca que para a efetivação das 

práticas cotidianas em saúde, deve-se considerar o indivíduo inserido em seu 

contexto histórico-social.  

Sabe-se que na medicina moderna, um fenômeno importante é a 

normalização (eivada de normatizações, que em muito adulteram as práticas em 

saúde coletiva) da ação concreta e do saber em saúde (FOUCAULT, 1979). 

Então, para se trabalhar superando contradições e incorporando conquistas 

concretamente, na prática social, seria necessário uma “formação adequada” que 

pudesse dar conta das necessárias rupturas com os interesses da medicina 

privada (ALMEIDA, 1999) e, também, dever-se-ia buscar conseguir certo poder 

político para implementação dessa proposta, o que nos leva a questionar: 

  

 Que aspectos permeiam a trajetória de luta pelo direito à saúde da 

comunidade do Pici, periferia de Fortaleza, capazes de nos 

esclarecer sobre a participação popular nos movimentos sociais 

urbanos? 

  Que reflexões a comunidade concebida como projeto local tem 

feito no decorrer dessa luta popular? 

 Que mecanismos foram desenvolvidos ou precisam ser 

desenvolvidos, no sentido de efetivar uma interlocução mais eficaz 

entre comunidade e Unidade Básica de Saúde? 

 Como os profissionais da Unidade de Saúde se posicionam junto à 

população frente ao desafio de construção de práticas 

participativas? 

 

A trajetória de interesse por esse tema se resume na experiência pessoal 

em duas pesquisas. A primeira, intitulada “Promoção, Prevenção e Proteção à 

Saúde em Sistemas Descentralizados”, pesquisa realizada pela Escola de Saúde 



15 

 

Pública do Ceará no ano de 2000, tinha como objetivo analisar o desenvolvimento 

das ações de promoção, prevenção e proteção à saúde, tomando como centro do 

seu enfoque dois municípios do Ceará: Tauá e Pedra Branca.  

Nessa pesquisa foi possível observar a fragilidade das ações de 

promoção à saúde nos municípios investigados, pois o desenvolvimento dessas 

ações estava relacionado ao modo como o contexto político local funcionava; 

registrou-se, contudo, ainda algumas ações isoladas, que aconteciam sem o 

apoio da Secretaria Municipal de Saúde, sendo realizadas, geralmente, por outros 

setores, como educação, por exemplo, ou por associações de moradores, não 

existindo, porém, um trabalho cooperado entre os diferentes setores sociais. 

Assim, essa pesquisa propiciou a minha compreensão de que trilhar o 

caminho da promoção da saúde significa romper com paradigmas tradicionais 

concernentes aos serviços de saúde, destacando, para tanto, o apoio social e 

exigindo novas estratégias de trabalho e ações políticas, onde a descentralização 

se torna premente, pois parece implicar uma necessária apropriação local dos 

serviços públicos. Essa experiência despertou ainda, minha curiosidade para 

buscar o entendimento do processo de luta popular no que se refere às questões 

de saúde, uma vez que pude constatar, reitero, a existência de ações de 

promoção à saúde desenvolvidas por organizações sociais nos municípios 

pesquisados, mas que no entanto, nem sempre tinham vínculo com o setor 

saúde. Então, como se dá essa intervenção social nas questões de saúde? O 

que leva a comunidade a desenvolver seus próprios mecanismos de 

transformação da realidade? Enfim, quando a comunidade decide tomar as 

rédeas de seu destino, independente da adesão ou não do poder público? 

A segunda pesquisa tratava-se de uma “Avaliação da Qualidade do 

Programa Saúde da Família no Ceará”, também realizada pela Escola de Saúde 

Pública do Ceará, em convênio com a Universidade Estadual do Ceará, no ano de 

2002. Esse estudo apontou algumas limitações, no tocante ao desenvolvimento 

do serviço prestado pelo Programa Saúde da Família no Ceará, dentre eles, a 

insuficiência de equipamentos e medicamentos disponíveis, sobretudo, nos 

pontos de apoio, localizados em áreas rurais dos municípios. Essa questão 

chamou a atenção da equipe de pesquisadores, pois embora o usuário seja o 

mais prejudicado com essa limitação do atendimento, o profissional foi quem se 
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mostrou mais crítico. Dessa forma, a pesquisa indicou um nível de satisfação, por 

parte do usuário, bastante considerável (acima de 80%), fato que exige a 

contextualização deste indicador junto ao universo situacional pesquisado.  

No que se refere às ações de promoção e educação em saúde, o estudo 

revelou também que a maioria dos profissionais percebia a necessidade de 

implementação dessas ações, no entanto, as mesmas se resumiam em palestras 

e eventuais trabalhos em grupo; atividades que buscassem uma participação 

efetiva da comunidade, em nenhum momento foram mencionadas como 

prioritárias. No entanto, muitos profissionais compreendiam que para definir 

qualidade no Programa Saúde da Família, um dos eixos a considerar seria o 

estabelecimento por parte da equipe, de um vínculo familiar com a comunidade. 

Neste sentido, como se efetivar esse vínculo com a população e a busca de 

condição estrutural, e mesmo organizacional, dos profissionais para 

desenvolverem ações participativas? Como essas ações participativas são 

desenvolvidas hoje?      

Em síntese, essas pesquisas favoreceram uma ampliação do meu olhar 

sobre a saúde e a compreensão da complexidade do processo de construção do 

novo sistema, sobretudo quando se busca incorporar a participação popular. 

Ainda, as formas e dilemas concretos que se inscrevem nas práticas sociais em 

saúde, têm me instigado a aprofundamentos dessas questões em contextos 

específicos.  

Configurando o Programa Saúde da Família – PSF no âmbito dos 

movimentos de descentralização da saúde e de inserção da promoção à saúde no 

quadro do cotidiano dos serviços públicos e, ainda, tomando o PSF como 

estratégia estruturante de implementação do Sistema Único de Saúde – SUS, 

portanto, lócus fundamental de mudanças na área, é que damos centralidade à 

categoria de participação popular neste contexto.  

Assim é que esse estudo voltou-se para uma experiência em curso de 

participação popular no contexto relacional do Programa Saúde da Família no 

município de Fortaleza. A opção por esse enfoque se deu em virtude do caráter 

de singular importância de que se reveste o Programa Saúde da Família do 

Centro Social Urbano César Cals, da região do Planalto Pici, Fortaleza. É que 

nele se inscreve a primeira Residência em Saúde da Família, coordenada pelo 
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Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina e que aos 

poucos tem envolvido um grande contingente de profissionais da Universidade 

Federal do Ceará – UFC.  

Ainda, consideramos fundamental para nossos estudos atuais 

contextualizarmos essa pesquisa em um bairro onde a ferocidade da violência 

urbana teve de ser enfrentada por população de despossuídos imigrantes: “o Pici 

era um campo de desova de corpos mortos pela polícia; aqui se traziam pessoas 

que se queria morta e se estava livre de qualquer olhar”1. 

Diante desse cenário, instigou-se a nossa curiosidade para buscar um 

entendimento da trajetória de luta dessa comunidade, recolocando a centralidade 

da categoria de participação popular nas suas lutas por saúde, no contexto 

dialógico que inclui as possibilidades de interação com o Programa Saúde da 

Família.  

Perguntamos, então, como se dá a participação popular na luta pela 

saúde e, em especial, como se estabelece o diálogo com o Programa Saúde da 

Família, quando da efetivação de práticas de saúde coletivas centradas nesta 

localidade da periferia urbana de Fortaleza?  

A atuação junto à periferia exige, portanto, múltiplos olhares, para 

abordarmos a participação popular em saúde no ambiente periférico, onde a 

complexidade dos problemas sociais é imensa, parecendo constantemente pôr 

em cheque as possibilidades de uma modificação das referências do modelo 

assistencial. Assim, a importância dessa pesquisa justifica-se, também, por tratar-

se de um tema atual, principalmente para o contexto do país, onde as discussões 

e ações que consideram as populações como sujeitos de suas práticas sociais, 

ainda são tímidas.  

Tem-se como objetivo, também, tentar fazer com que os resultados desse 

estudo possam oferecer subsídios para futuras reflexões a respeito das práticas 

pretendidas e/ou realizadas pelos profissionais da unidade de saúde, apontando 

pistas para o aprimoramento de seu papel, tanto profissional quanto social.  

Objetiva-se, assim, possibilitar o aprofundamento de questões relacionadas à luta 

popular pelo acesso à saúde, vindo a contribuir, conseqüentemente, para um 

                                                 
1
 Depoimento de Diamante, educador popular e líder comunitário do bairro Planalto Pici, presente em nosso 

campo de estudo desde os movimentos iniciais pela ocupação da área. 
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mais profícuo debate nos cenários de implementação de ações que considerem 

as manifestações do coletivo popular e, com isso, favoreçam a abertura de novos 

canais de participação social.  

Para tanto, o capítulo 3, estratégias metodológicas, procurou explicitar os 

passos da pesquisa, destacando, sobretudo, os referenciais teóricos e as técnicas 

de coleta de dados: entrevista e observação participante. 

Com o objetivo de possibilitar uma discussão teórica acerca do percurso 

da participação popular e saúde no cenário mundial e brasileiro, é que 

destacamos, no capítulo 4, A Modernidade e a Crise de Paradigmas, enquanto 

fios desencadeadores de todo um processo de visualização e inclusão do espaço 

social como campo de lutas pela transformação da realidade. 

O capítulo 5, Participação Popular e Saúde busca examinar, 

primeiramente, a discussão sobre o conceito de participação popular em saúde, e 

em seguida, apresenta alguns traços do desenvolvimento da mesma no cenário 

brasileiro. 

Os capítulos 6 e 7 se referem ao campo empírico. Assim, o capítulo 6, O 

Cenário de Lutas no Planalto Pici, procurou recuperar os percursos de 

organização da comunidade, destacando desde os primeiros movimentos pela 

fixação na área, até a busca de ampliação de espaços de luta social. 

O capítulo 7, Estratégias de Fortalecimento e Práticas de Participação 

Popular em Saúde e a Intensidade do Campo Dialógico com o Programa Saúde 

da Família, buscou identificar os mecanismos desenvolvidos pela comunidade do 

bairro Planalto Pici no tocante à implementação de questões relacionadas à 

saúde da comunidade, discutindo, ainda, as possibilidades de interlocução com o 

Programa Saúde da Família. 

Finalmente, no capítulo 8 tecemos nossas considerações finais. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo geral: 

 

 Investigar o processo de participação popular em saúde na periferia de 

Fortaleza, explorando a perspectiva da população na construção do seu 

percurso organizativo, focalizando, o campo dialógico com o Programa 

Saúde da Família, no bairro Planalto Pici.  

 

2.2. Objetivos específicos: 

 

 Recuperar a história de luta popular pelo direito à saúde na área do 

Planalto Pici, resgatando a leitura desse percurso do ponto de vista da 

população, bem como destacando os mecanismos desenvolvidos pela 

comunidade na busca de transformação de sua realidade; 

 Compreender a percepção e as práticas da comunidade sobre a 

participação popular no contexto de luta pela saúde, observando a relação 

dos profissionais de saúde com a comunidade, como campo dialógico 

fundamental, mediatizado pelo fazer concreto das suas práticas sociais, no 

âmbito do fortalecimento da participação popular em saúde; 

 Identificar possíveis aspectos e ações concretas que indiquem um esforço 

de estabelecimento de práticas participativas que se configuram como 

movimento organizativo popular na consecução do direito à saúde; 

 Identificar fatores que dificultam a conjugação da prática cotidiana na 

Unidade de Saúde com a ação em outros contextos grupais comunitários, 

e que se apresentam, portanto, como barreiras a serem superadas no 

sentido de facilitar a implementação mais eficaz de espaços de 

participação popular na Unidade. 
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3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

3.1. Referencial teórico-metodológico 

 

O foco do estudo é a investigação do processo de participação popular 

em saúde na área do Planalto Pici, tendo como ponto de partida a visão da 

comunidade em interlocução com o Programa Saúde da Família.  

Nesta perspectiva, a composição do cenário teórico de nossa proposta de 

estudo foi centrada nas concepções de Paulo Freire, sobretudo, no que diz 

respeito à sua abordagem acerca das „situações e atos limites‟, enquanto 

situações concretas e históricas que exigem ações dialógicas transformadoras.   

Além do pensamento de Freire, adotamos ainda, na construção do aporte 

teórico, outros autores que se mostraram essenciais no decorrer da discussão 

temática da pesquisa.  

Dessa forma, no tocante à questão da saúde como direito fundamental de 

todo e qualquer ser humano, utilizamos a concepção de Bosi ao destacar em seu 

estudo sobre Cidadania, Participação Popular e Saúde, a Constituição Brasileira 

de 1988 como conquista primordial para o campo da saúde, por ser o momento 

em que sob o lema “saúde direito de todos e dever do Estado”, ocorreu um 

deslocamento substancial da saúde de seu aspecto meramente biológico para o 

campo político e histórico da construção dos direitos.   

Como o campo de estudo está situado na periferia urbana, incluímos 

como cenário discursivo, sobretudo as questões que Irlys Barreira estuda; 

Gimeno Sacristán e Edgar Morin colocam outros aspectos importantes sobre a 

relação do conviver na cultura em tempos de globalização; incorporamos algo do 

questionamento de Capra aos modelos da ciência moderna; também trouxemos 

um olhar sobre experiência e narrativa com Míria Cristina Rabelo e Paulo César 

Alves, alcançando tocar alguns aspectos sobre a cidade e a modernização vivida, 

aproximando-se do que Homi Bhabha coloca como comunidade imaginada e do 

que Hall sugere como identidades múltiplas, enquanto processos de 

reconstituição de sujeitos e seus grupos, em contextos de exclusão e 

superposição de papéis sociais. 
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Para a discussão acerca da temática de participação popular em saúde, 

destacamos, além de Vincent Valla, que aborda as diversas modalidades de 

participação social e alerta para a compreensão da participação popular como 

força motriz no desenvolvimento das ações em saúde; Maria Luiza Souza e 

Francisco Oliveira que tratam da questão dos movimentos sociais no Brasil e sua 

relação com o Estado. Imprescindíveis, ainda, a reflexão de Foucault sobre o bio-

poder e os mecanismos sócio-políticos da medicina urbana.  

Finalmente, Homi Bhaba, Boaventura de Sousa Santos, Goya e Mendes 

enriquecem o cenário teórico com suas abordagens sobre o espaço cultural local 

e sua consonância e dissonâncias com o mundo globalizado, onde ganha 

destaque a participação social e a compreensão desse espaço enquanto campo 

histórico de luta coletiva pela melhoria das condições de vida e de saúde das 

populações. A idéia de poiesis em Morin, como necessidade de 

autotransformação do humano, neste contexto, nos será muito cara.  

Vale ressaltar, que esse estudo adotou como principal recurso 

metodológico a pesquisa participante, uma vez que tinha como preocupação 

básica investigar o processo de participação popular em saúde na periferia de 

Fortaleza, buscando, sobretudo, captar e compreender as percepções, leituras e 

práticas dos atores envolvidos nesse processo, destacando, portanto, uma maior 

interação entre o pesquisador e o sujeito do estudo. Nesta perspectiva, seguimos 

a linha de abordagem de Brandão ao entender que: 

 

(...) a pesquisa participante se situa entre as correntes das ciências 
sociais que rejeitam a chamada neutralidade científica e partem do 
princípio de que a investigação deve servir a determinados setores 
sociais, buscando uma resposta coerente que permita, por um lado, 
socializar o conhecimento e, por outro, democratizar os processos de 
investigação e educação. A pesquisa participante sustenta 
acertadamente que os métodos e técnicas convencionais tomam o grupo 
investigado como objeto de pesquisa e não como sujeito principal e que 
não existe uma separação indesejável entre a teoria e a prática, entre 
pesquisa social e ação concreta (BRANDÃO; 1984:158-159). 

  

Compreendemos então, que os sujeitos-atores da pesquisa são sujeitos 

de saberes e que estamos, como observadores, em interações permanentes, o 

que nos leva a pesquisar com outros e não sobre os outros. A implicação do 

pesquisador na pesquisa que faz, ao ser vista sob esse ângulo, nos leva, 
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inelutavelmente, a perceber que ao interagirmos em uma realidade, estamos a 

reinventar os sentidos de nossa socialidade e, portanto, a partilhar saberes.  

 

3.2. Tipo de estudo 

 

A proposta de estudo aqui apresentada teve como preocupação básica 

investigar o processo de participação popular em saúde na periferia de Fortaleza, 

partindo da compreensão do próprio sujeito da história. Neste sentido, adotamos 

como concepção teórica de abordagem a metodologia qualitativa entendida como 

aquela capaz de “incorporar a questão do significado e da intencionalidade como 

inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais” (MINAYO; 1996:10).  

Trata-se, então, de um estudo essencialmente exploratório e descritivo, 

orientado para compreender as percepções, leituras e práticas dos atores 

envolvidos no processo de participação popular em saúde, explorando o ponto de 

vista popular em construção e ainda, suas dimensões no que concerne, 

sobretudo, à interlocução com o Programa Saúde da Família. 

 

3.3. Ambiente e população de estudo 

 

Nosso ambiente de investigação correspondeu ao bairro Planalto Pici, 

cenário de importantes lutas de participação popular na efetivação do direito à 

saúde, território que é também área de abrangência da Unidade Básica de Saúde 

da Família César Cals, onde funcionam cinco equipes de saúde da família. 

Nossa população de estudo se constituiu, portanto, de informantes-chave 

da comunidade, como moradores antigos e lideranças comunitárias partícipes dos 

grupos e seus percursos de luta – em relação também com os profissionais de 

saúde que atuam na Unidade.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de coleta e registro de dados 

 

Cecília Minayo (1996) discorrendo, em sua obra: O desafio do 

conhecimento, sobre a palavra enquanto símbolo de comunicação por excelência 

ressalta a fala como reveladora de condições estruturais de sistemas de valores, 
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normas e símbolos. Cita, ainda, Bakhtin que aponta a palavra como o modo “mais 

puro e sensível da relação social”, definindo o caráter histórico e social da fala 

enquanto um campo de expressão das relações e das lutas sociais que sofre, ao 

mesmo tempo, os efeitos da luta, e serve de instrumento e de material para a sua 

comunicação. Para Bakhtin, a palavra é a arena, onde se travam os embates 

entre os valores contraditórios, daí sua pluralidade de vozes que apontam os 

enfrentamentos do tecido social.  

Freire (1987) aborda a questão da palavra ao tecer considerações acerca 

da essência do diálogo. Para tanto, Freire destaca a interlocução e 

interdependência existentes entre ação e reflexão, enquanto elementos 

constitutivos da palavra. Assim, o pronunciamento da palavra como práxis 

libertadora, leva o homem a transformar sua realidade, sendo esse pronunciar um 

direito universal. O diálogo configura-se então, como meio de aquisição e 

percepção dos homens como sujeitos histórico-sociais. 

 

(...) Não há palavra verdadeira que não seja práxis. Daí que dizer a 
palavra verdadeira seja transformar o mundo. (...) Não é no silêncio que 
os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. (...) 
dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos 
os homens. (...) Se é dizendo a palavra com que, pronunciando o 
mundo, os homens o transformam, o diálogo se impõe como caminho 
pelo qual os homens ganham significação enquanto homens (FREIRE, 
1987:77-79). 

 

Partindo dessas premissas, entende-se que a comunicação verbal se 

configura como forma privilegiada de captação e transformação da realidade, 

permitindo a apreensão do conteúdo simbólico e das formações discursivas nas 

práticas sociais. 

Neste ponto, nosso estudo que teve como campo primordial de 

investigação a dimensão subjetiva, utilizou como principal recurso metodológico a 

entrevista semi-estruturada, possibilitando a valorização das falas dos atores e 

sua atuação como sujeitos das práticas de saúde coletivas e nos desvelando com 

acurado apuro as situações e os atos limites dos sujeitos sociais. Dessa forma, 

Triviños (1992) conceitua entrevista semi-estruturada, como: 

 

(...) aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em 
teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, 
oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que 
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vão surgindo à medida que recebem as respostas do informante. Desta 
maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 
pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado 
pelo investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da 
pesquisa (TRIVIÑOS; 1992:146). 

 

Visando atender aos objetivos propostos e buscando, sobretudo, 

apreender o ponto de vista dos atores sociais de forma ampla, julgamos ser 

necessário a elaboração de um roteiro prévio de entrevista. Para tanto, vale 

salientar que foram consideradas, na construção desse instrumento de pesquisa, 

as sugestões de Minayo ao afirmar que “o roteiro é sempre um guia, nunca um 

obstáculo”, devendo, por isso, ser instrumento de orientação de uma “conversa 

com finalidade”, como a entrevista, sendo, portanto, “o facilitador de abertura, de 

ampliação e de aprofundamento da comunicação” (1996: 99-100).  

O registro das entrevistas foi feito por meio de gravações, pois, dessa 

forma, pudemos contar com todo material fornecido pelo informante, 

possibilitando, inclusive, a complementação de pontos obscuros da entrevista. 

Utilizou-se, ainda, como recurso metodológico, a observação 

participante que tem como característica básica o estabelecimento de um 

período de interação social intensa entre pesquisador e informante. Neste sentido, 

partimos da consideração de Triviños ao destacar que “observar não é 

simplesmente olhar” (1992:153). Observar um „fenômeno social‟ significaria, em 

primeiro lugar, que determinado evento social, simples ou complexo, deve ter sido 

abstratamente separado de seu contexto para que, em sua dimensão singular, 

seja estudado em seus atos, atividades, significados, relações etc. Pressupõe-se 

um “recorte” do que se vai olhar e destacar de um fundo conjuntural, ainda que 

estes aspectos estejam em relação.  

Schwartz & Schwartz, citado por Minayo (1996), assim define observação 

participante: 

 
(...) um processo pelo qual mantém-se a presença do observador numa 
situação social, com a finalidade de realizar uma investigação científica. 
O observador está em relação face a face com os observados e, ao 
participar da vida deles, no seu cenário cultural, colhe dados. Assim, o 
observador é parte do contexto sob observação, ao mesmo tempo 
modificando e sendo modificado por este contexto (MINAYO; 1996:135). 
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Como recurso metodológico para o pesquisador que se propõe estudar as 

transformações sociais da realidade e se situa como participante dos contextos 

estudados, também consideramos o diário de campo instrumento de registro 

imprescindível, onde constarão informações detalhadas das observações 

desenvolvidas no ambiente de investigação. Vale salientar que não fizemos uso 

de um roteiro específico, por tratar-se de uma observação livre, de modo a 

permitir a apreensão dos aspectos indispensáveis ao delineamento do objeto de 

estudo, como falas, comportamentos, gestos, expressões, enfim, tudo que 

contribuísse para a composição do quadro analítico da pesquisa.  

 Outros documentos como: planejamentos coletivos das ações em saúde 

da Unidade e relatos escritos, também foram preciosos para a pesquisa. 

 

3.5. Organização e análise dos dados 

 

Para organização e análise dos dados, o estudo tomou como base a 

perspectiva da pesquisa participante, onde se pôde incluir também a metodologia 

da análise de conteúdo, onde assinalamos os temas relevantes que advieram da 

prática de pesquisa. 

A pesquisa participante reconhece que o pesquisador está implicado na 

estrutura social que observa e analisa, por estar em interação com os outros, 

seus jogos de interesse, desejos, pensamentos e ações no mundo. Admite o 

imaginário e o singular das culturas e tece suas análises a partir disso. O 

necessário processo de autorização – tornar-se seu próprio autor – segundo 

Jacques Ardoino (1977), levou-nos a formar com alguns outros, um grupo-sujeito, 

onde nos incluímos como participante. A pesquisa participante confere um 

inegável peso à descrição dos fenômenos em terreno naturalístico, distante de 

situações experimentais ou de laboratório; percebe sua atuação como não neutra 

e descreve o dado singular, o que possui exemplaridade para os 

compreendermos como processos sociais eleitos para estudo. 

Já a análise de conteúdo, é uma metodologia cuja aplicação data de 

tempos remotos, quando os primeiros homens esforçavam-se em decifrar os 

livros sagrados. A expressão “análise de conteúdo” é atual, porém, no seu olhar 

aos fenômenos mutantes da modernidade e a ações coletivas, que envolvem 
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também interação e mensagens dadas, tendo surgido nos Estados Unidos no 

período da Primeira Guerra Mundial (TRIVINOS, 1987; MINAYO, 1994).  

Atualmente, a análise de conteúdo tem Bardin como seu grande 

representante, uma vez que o referido autor é responsável pela publicação de 

uma obra que configura em detalhes esse método, delineando sua adoção, seus 

princípios e conceitos fundamentais. 

Segundo Bardin a análise de conteúdo é “um conjunto de técnicas de 

análise de comunicação, visando obter por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou 

não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção destas mensagens” (1979:42). 

Seguindo essa proposta de análise, identificamos em nosso estudo 

questões centrais que se mostraram fundamentais para a compreensão da 

trajetória de participação popular em saúde no bairro Planalto Pici. Assim, de 

acordo com a análise do material coletado nas entrevistas, observações e 

documentos, vários temas surgiram, sendo que alguns exigiram um maior 

aprofundamento, como a questão da organização da comunidade, quando se 

destaca o papel das Comunidades Eclesiais de Base – CEBs; os conflitos em 

meio às práticas assistencialistas e clientelistas, que atualmente adquirem 

contornos específicos; a formação de redes sociais da parte das organizações 

populares e a exigência histórica de institucionalização de seus organismos 

grupais, enquanto estratégia de luta.    

 

3.6. Aspectos éticos 

 

Em relação aos aspectos éticos, o estudo seguiu as recomendações 

contidas na resolução 196/96, que versa sobre as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. 

No tocante à caracterização do estudo, tratou-se de uma pesquisa 

observacional e documental em seres humanos, que teve como objetivo 

investigar o processo de participação popular de uma comunidade específica, e 

sua relação com o Programa Saúde da Família, tomando como foco sua ação 

junto à Unidade de Saúde César Cals, no bairro Planalto Pici, Fortaleza. 
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Dessa forma, foram utilizadas como técnicas de coleta de dados, a 

entrevista semi-estruturada e a observação participante. Assim, foi pedida 

autorização prévia à instituição na qual se focalizou a pesquisa, através de 

documento de concordância encaminhado ao diretor ou responsável pela Unidade 

de Saúde, e por este assinado.   

Quanto aos informantes, possibilitamos seu livre arbítrio na decisão de 

participar ou não da pesquisa, dispondo para isso, do consentimento livre e 

esclarecido dos indivíduos-alvo desse estudo, por meio da assinatura de um 

termo previamente elaborado. 

Adotamos, ainda, a utilização de nomes fictícios, como forma de 

preservar a identidade dos informantes, atribuindo, dessa forma, a cada 

informante o nome de uma pedra preciosa.  
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4.  A QUESTÃO DA MODERNIDADE E A CRISE DE PARADIGMAS 

 

 

A humanidade tem vivenciado, nas últimas décadas, profundas 

transformações que afetam todos os aspectos de sua vida, sejam eles políticos, 

econômicos, sociais ou culturais. Esse caráter transformador é típico da 

sociedade moderna, onde são colocados em questão quadros de referências que 

outrora guiavam o indivíduo e possibilitavam uma visão estável do mesmo. Como 

Stuart Hall argumenta, referindo-se a então chamada “crise de identidade”: “(...) 

as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão 

em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo 

moderno, até aqui visto como sujeito unificado”. (HALL, 2003:7) 

A tradição cultural é posta em questão, ante os quadros aviltantes da 

justiça social na modernidade. O direito de se expressar e buscar caminhos na 

era moderna trazem então consigo a inquietação, e o que hoje nos parece novo, 

amanhã pode ser ultrapassado; em resumo, tudo passa a carregar em excesso o 

matiz do efêmero. Essa característica da modernidade é ressaltada por Marx em 

uma passagem do Manifesto do Partido Comunista: 

 

(...) é o permanente revolucionar da produção, o abalar ininterrupto de 
todas as condições sociais, a incerteza e o movimento eternos... todas 
as relações fixas e congeladas, com seu cortejo de vestutas 
representações e concepções, são dissolvidas, todas as relações recém-
formadas envelhecem antes de poderem ossificar-se. Tudo que é sólido 
se desmancha no ar (...). (MARX, 1988:70) 

 

Giddens (1991) destaca o caráter complementar existente na definição de 

modernidade, ressaltando a interconexão entre passado, presente e futuro, 

compreendendo que o passado serve de base na organização do futuro e que, 

tanto o passado como o futuro não são fenômenos discretos, estando os 

mesmos, ligados ao presente contínuo. Ocorrendo, portanto, uma incorporação 

do tempo passado às práticas presentes, “de forma que o horizonte do futuro se 

curva para trás para cruzar com o que se passou antes” (1991:107).  

Para Hall (2003), a modernidade não é caracterizada apenas pela 

extensa e rápida mudança das relações histórico-sociais, mas também pela forma 

altamente reflexiva da vida. Haveria na modernidade uma maior exigência de 
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reflexão coletiva, para dar conta tanto do estabelecimento de consensos mínimos, 

na natureza conflituosa do mundo social.  

Os embates de fronteira acerca das diferenças culturais também têm 

forçado o público e o privado a um realinhamento de fronteiras. A diferença 

cultural, como diz Homi Bhabha, inclusive tem confundido nossas definições de 

tradição e modernidade, os limites do público e do privado e desafiado as 

expectativas normativas de desenvolvimento e progresso. Observa-se até 

mesmo, “a necessidade de compreender a diferença cultural como produção de 

identidades minoritárias que se fendem, que em si já se acham divididas, no ato 

de se articular um corpo coletivo” (1998:21). As questões da comunidade e da 

solidariedade agora são colocadas de modo intersticial. 

Morin (1999) compartilha dessas linhas de pensamento ao reconhecer 

que o progresso da ciência exige uma inclusão, de forma autocrítica e auto 

reflexiva, do sujeito em seu processo histórico de conhecimento da realidade. 

Pensa Morin que essa reflexividade parece chamar o sujeito a uma inserção mais 

consciente em sua realidade. Embora o consumo e uma determinada forma de 

tratar a informação possam chegar até as pessoas de modo alienante, 

apassivando no ser humano o seu papel de sujeito histórico, haveria de ter (e há 

um chamado cada vez maior para isso) uma necessária intervenção na realidade 

devido à própria complexidade de sua organização.  

Morin ainda afirma que o homem é necessariamente criação e não 

apenas reprodução. Haveria, mesmo, em sua forma de funcionamento como ser 

social, a necessidade de se construir e a seu caminho, de um modo que faça 

vincar uma espécie de organização ativa em seus procedimentos sociais. Essa 

atividade organizativa do indivíduo exigiria dele, porém, uma atuação solidária, 

para fazer face à complexidade do mundo e à sua necessária “poiésis”, ou seja, 

sua capacidade de criar e auto modificar-se permanentemente. Segundo Morin, 

em seu livro “O método – a natureza da natureza” (2002:338): 

 

O universo não é apenas povoado e reanimado, ele se solidarizou. (...) 
Ora, os conceitos de organização ativa, circuito recursivo, a organização-
máquina mostram que há no universo, presentes nos seres-máquinas, 
não somente princípios organizadores, mas o princípio de 
generatividade, poiésis (criação) e produção. 
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Essa ideia da generatividade, de criação ao lado da organização ativa do 

sujeito, em Morin se reveste de traços de análise que vincam o aspecto da 

complexidade, onde ele acentua também o aspecto dos sistemas humanos terem 

um funcionamento como que de polimáquinas em regime de trocas abertas. 

Se uma crítica da ciência, hoje, exige a ideia de complexidade para nos 

fazer ver os sistemas de comunicação, como também a prática social como um 

todo, a questão ética foi esquecida e deve ser retomada. A neutralidade ética nas 

ciências sociais, desde Weber foi refutada, em nome de uma autoconsciência e 

uma autodeterminação histórica do humano.  

É dentro desse quadro onde a autodeterminação humana é considerada e 

a ética passa a ser pensada como valor básico na produção científica do nosso 

tempo, que as reflexões sobre saúde acorda em seu desejo de perceber a 

perspectiva popular. 

Valorizando a importância das decisões e caminhos acerca dos valores e 

das lutas básicas sob a superfície da vida cotidiana, as reflexões sobre a cultura 

em ambiência popular impeliram as reflexões em saúde e educação popular, hoje, 

a considerarem as lutas comunitárias como fundamentais.      

Essa reflexão se faz urgente, uma vez que as políticas públicas avançam, 

sob a pressão popular, mas a prática tarda a ensaiar o que se propõe, o que 

causa uma perda real de espaços para as classes populares. Uma certa situação 

de inércia que se instala, então, no campo da saúde brasileira, onde os avanços 

legais não conseguem se materializar em práticas concretas. Os movimentos 

sociais, então, seguem percursos que parecem clamar pelo fortalecimento da 

participação popular, enquanto força social capaz de estabelecer e balizar 

profundas transformações no sistema de saúde.  

Contudo, não podemos esquecer de relatar que todo esse processo de 

mudança pelo qual vem passando a humanidade é ocasionado pela intensificação 

das relações econômicas e da concentração de renda em escala mundial, 

resumidas no fenômeno da globalização (PAIM & ALMEIDA FILHO, 1998).  

Conforme argumenta Anthony Giddens (1991), em nenhum período 

anterior à era moderna o nível de distanciamento entre tempo e espaço atingiu 

tamanha dimensão, como a registrada nos dias atuais, resultando no 

alongamento das relações sociais e eventos locais e distantes. A globalização, 
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portanto, se caracteriza exatamente por esse processo de alongamento, “na 

medida em que as modalidades de conexão entre diferentes regiões ou contextos 

sociais se enredaram através da superfície da terra como um todo” (GIDDENS, 

1991:69). 

Giddens destaca ainda, o processo dialético que está imbricado no 

fenômeno da globalização: é como se fossem as duas faces de uma mesma 

moeda, ou seja, o processo de mudanças ocasionado pela globalização tanto 

pode se apresentar positivo para uns, como negativo para outros. É o caso de 

uma determinada cidade ou país, que apresenta uma prosperidade crescente, 

mas diante de uma rede complexa de relações econômicas globais, esse fato 

pode estar relacionado ao empobrecimento de outra área vizinha que tem 

produtos menos competitivos no mercado internacional. 

Contudo, não podemos esquecer, conforme destaca Freire (1996) que a 

globalização da economia não é uma auto-invenção, ou seja, uma quase entidade 

metafísica, mas um momento do processo de desenvolvimento econômico 

vinculado a uma certa orientação política, tendo como direcionamento os 

interesses dos detentores do poder. Pois é com base na imagem da globalização 

como um destino inevitável, que a ideologia dominante busca convencer os 

prejudicados pelas relações econômicas estabelecidas de que não há nada a 

fazer, a não ser seguir a ordem natural das coisas. Assim, existe um esforço de 

retirada do caráter histórico da globalização para colocar em seu lugar a idéia de 

um fato natural do qual não se pode escapar.    

Convém destacar, ainda, que a aceleração desse processo de 

globalização tem trazido, muitas vezes, conseqüências catastróficas para a 

maioria da população mundial, visto que, “o estado-nação tornou-se muito 

pequeno para os grandes problemas da vida e muito grande para os pequenos 

problemas da vida” (GIDDENS, 1991:70). 

Uma significação mais ampla da condição humana na modernidade 

reside na consciência que vai eclodindo e ganhando corpo, de que os limites 

epistemológicos das idéias etnocêntricas estão abalados. A demografia do novo 

internacionalismo registra migrações pós-coloniais, derrubada de eixos de 

supremacia também e deslocamentos grandes de comunidades do campo para a 
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cidade, em um movimento ambivalente a exclusividade da teoria norte-americana 

e eurocêntrica como explicação de mundo. 

Diante disso, esse quadro de mudanças instaurado pela globalização, 

enquanto produção histórica tem se configurando como um estado de crise, onde 

a percepção dos limites da ciência e da tecnologia, na resolução dos problemas 

humanos, se evidencia cada vez mais (QUEIROZ, 1986). Nesse contexto, uma 

parte da ciência é cooptação e reprodução, outra se tece na crítica ao 

crescimento das desigualdades econômico-sociais, da intensificação da violência, 

da exclusão social, do agravamento dos indicadores de qualidade de vida, 

fazendo desta movimentação dialética da modernidade, também o colo de novas 

utopias, ainda que fragmentadas e com limites. Evidente, pois, que uma crise das 

referências fundantes nas ciências vai acontecendo junto a essa agenda política 

da modernidade. Como Capra diz sobre a crise atual: 

 

(...) É uma crise complexa, multidimensional, cujas facetas afetam todos 
os aspectos de nossa vida, a qualidade do meio ambiente e das relações 
sociais, da economia, tecnologia e política. É uma crise de dimensões 
intelectuais, morais e espirituais; uma crise de escala e premência sem 
precedentes em toda a história da humanidade. (CAPRA, 1982:19) 

 

A idéia de complexidade traz consigo também dimensões esquecidas 

como a ética, a estética, a moral, a espiritualidade, a afetividade – aspectos que a 

ciência se acostumou a colocar como irracionais, não mensuráveis ou, 

simplesmente, apartados das questões ditas intelectuais que se reportavam à 

cientificidade. O conhecimento científico e a ética, a moral, a questão das 

finalidades das produções da ciência e as formas de utilização de suas 

aquisições, por exemplo, foram sendo excluídas na forma concreta de se operar 

com a ciência na modernidade e agora há uma parte da ciência crítica que se 

rebela com estes limites. Como diz Capra, há uma estreita vinculação entre 

nossas formas de domínio e as formas de operar com a ciência e a tecnologia: 

 

Nossa ciência e nossa tecnologia baseiam-se na crença de que entender 
a natureza implica o seu domínio pelo homem. Uso aqui a palavra 
homem propositadamente, porque me refiro a um vínculo muito 
importante entre a visão de mundo mecanicista da ciência e o sistema de 
valores patriarcal, a tendência masculina para tentar controlar tudo. 
(CAPRA; 1983:248) 
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As práticas que acumulam tecnologia e concentração de poder e renda 

vão sendo escolhidas e alijando aquelas que podem abrir novos horizontes de 

sentido e participação coletiva.  

A produção do conhecimento e as formas de operar com ele nas práticas 

sociais, todavia, se tentam excluir a resistência das classes populares, não o 

conseguem completamente. Os percursos de luta popular vão resistindo a uma 

consciência reificada (coisificada) e não humanizada: vê-se a luta, então, do 

ponto de vista humano com o ponto de vista mecanicista e uma crise do sentido 

histórico se instala. É que o sistema capitalista quer fazer coincidir o que se 

apresenta como realidade, hoje, como a única realidade histórica possível, em 

uma reiteração do idêntico no mundo.  

Santos (2000) fala que vivemos em uma condição complexa: a 

naturalização da injustiça e sua banalização é tão grande que dá a impressão 

também de que a teoria sobre ela se auto-realiza. Assim sendo, ocorre “uma auto-

teorização da realidade que mal se distingue da auto-realização da teoria” 

(SANTOS; 2000:19). 

O filósofo francês Foucault, ao analisar a medicina social, em seu 

nascedouro, junto às problemáticas do corpo máquina ou do corpo como força 

produtiva, além do corpo como proliferação da espécie (do corpo espécie), 

menciona: 

 
Este bio-poder, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao 
desenvolvimento do capitalismo, que só pôde ser garantido à custa da 
inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de 
um ajustamento dos fenômenos da população nos processos 
econômicos. (FOUCAULT; 1979:132) 

 

Assim, o poder político da medicina entra na cena política com um 

tratamento especial ao corpo, socializando-o como força de produção, força de 

trabalho para o mercado capitalista. Sendo uma realidade bio-política, o corpo 

passa a ser objeto de uma estratégia política de exclusão, que reafirma o modelo 

social vigente. Um fenômeno da normalização da prática e do saber médicos vai 

se instalando e o Estado tenta realizar o controle dos corpos, controlando o saber 

médico, por meio também do ensino da medicina.  

Toda uma organização administrativa se erige, pois, desde o século XIX 

para controlar a atividade dos médicos. A normalização da profissão dos médicos, 
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na saúde, subordina-os, contudo, a uma administração central, estatal, vinculada 

ao sistema econômico-político concentrador de riquezas. A higiene pública se faz 

relacionando a ordem das ciências naturais com a da medicina, por meio da 

medicina urbana. Como diz Foucault: “a medicina passou da análise do meio à 

dos efeitos sobre o organismo e, finalmente, à análise do próprio organismo” 

(2002:93). A idéia de salubridade, no século XIX, terá uma importância 

considerável na medicina que se voltava para o social e se afirmava como 

profissão, consolidando avanços científicos na área. Como observa Foucault: 

 

Salubridade não é a mesma coisa que saúde, e sim o estado das coisas, 
do meio e seus elementos constitutivos, que permitem a melhor saúde 
possível. Salubridade é a base material e social capaz de assegurar a 
melhor saúde possível dos indivíduos. E é correlativamente a ela que 
aparece a noção de higiene pública, técnica de controle e modificação 
dos elementos materiais do meio que são suscetíveis de favorecer ou, 
ao contrário, prejudicar a saúde; a higiene pública – no século XIX, a 
noção essencial da medicina social francesa – é o controle político-
científico deste meio. (FOUCAULT; 2002:93) 

 

Essa noção de salubridade para a medicina social terá seus 

alongamentos posteriores, na medicina que se implantava no mundo ocidental, no 

século XIX. A seguir, vem a associação entre o pobre e a cidade.  

Os pobres da cidade no espaço urbano, a classe trabalhadora e seu 

disciplinamento só depois vieram a ser colhidos na rede do capitalismo que se 

alastrava desde então. E, se a organização da medicina pelo Estado foi 

importante para a constituição da medicina científica, sua vinculação como serva 

da classe burguesa, dominante, não se faz sem infringir agravos e exclusão às 

classes populares. Conforme Foucault: 

 

A inserção da prática médica em um corpus de ciência físico-química se 
fez por intermédio da urbanização. (...) A inserção da medicina no 
funcionamento geral do discurso e do saber científico se fez através da 
socialização da medicina, devido ao estabelecimento de uma medicina 
coletiva, social, urbana. A isso se deve a importância da medicina 
urbana. (FOUCAULT;2002: 92) 

 

É nesse conjunto de transformações que a medicina urbana vai se 

detendo sobre um novo objeto: não o da circulação dos indivíduos, ainda, mas o 

da circulação, essencialmente, do ar e da água, enfim, das formas da relação 

homem e meio que traziam a salubridade.  
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Segundo Foucault, passa-se de um modelo que expulsava o diferente 

para fora, isolando-o (vêm daí os sistemas manicomiais e as prisões) para um 

modelo que esquadrinhava as cidades. Da purificação religiosa, que imperava, 

passa-se, no século XIX, ao modelo da “revista militar”, da vigilância que higieniza 

e controla as cidades. Como assevera Foucault: 

 

Houve fundamentalmente dois grandes modelos de organização médica 
na história ocidental: o modelo suscitado pela lepra e o modelo suscitado 
pela peste. Na Idade Média, o leproso era alguém que, logo que 
descoberto, era expulso do espaço comum, posto fora dos muros da 
cidade, exilado em um lugar confuso onde ia misturar sua lepra à lepra 
dos outros. O mecanismo da exclusão era o mecanismo do exílio, da 
purificação do espaço urbano. Medicalizar alguém era mandá-lo para 
fora e, por conseguinte, purificar os outros. A medicina era uma medicina 
de exclusão. O próprio internamento dos loucos, malfeitores etc., em 
meados do século XIX, obedece ainda a esse esquema. (FOUCAULT; 
2002:83) 

 

Tem-se, portanto, aí, o velho esquema médico e religioso de purificação 

da cidade, na forma como se fez na medicina a reação à lepra. O exílio, a 

exclusão era o remédio  lembremo-nos que existia na Idade Média o Vale dos 

Imundos, que era onde ficavam os leprosos: nas cercanias da cidade, alijados de 

todo contato com as comunidades do lugar e relacionando-se apenas entre si. Ao 

modelo da lepra, como aponta Foucault com argúcia e precisão, passou a 

suceder o modelo da peste, que vingou, sobretudo nas formas de consecução da 

medicina urbana. Vem desde o século XIX esse “esquema político-médico”, como 

assim se refere Foucault: 

 

Em compensação existe um outro grande esquema político-médico que 
foi estabelecido, não mais contra a lepra, mas contra a peste. Neste 
caso, a medicina não exclui, não expulsa em uma região negra e 
confusa. O poder político da medicina consiste em distribuir os indivíduos 
uns ao lado dos outros, isolá-los, individualizá-los, vigiá-los um a um, 
constatar o estado de saúde de cada um, ver se está vivo ou morto e 
fixar, assim, a sociedade em um espaço esquadrinhado, dividido, 
inspecionado, percorrido por um olhar permanente e controlado por um 
registro, tanto quanto possível completo de todos os fenômenos. 
(FOUCAULT; 2002: 88-89) 

 

Nesse modelo de sociedade burguesa, ao lado da concentração 

galopante de poder e renda, uma inquietude cada vez mais político-sanitária 

cresce, à medida que aumenta a população dos aglomerados urbanos.           
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Anthony Giddens, também retrata claramente esse momento que afeta a 

sociedade moderna, destacando o que ele chama de “perfil de risco”: 

 

Em condição de modernidade, os perigos que enfrentamos não derivam 
mais primeiramente do mundo da natureza. É claro, ciclones, terremotos 
e outras catástrofes naturais ainda ocorrem. (...) O contraste, contudo, é 
muito nítido. Ameaças ecológicas são o resultado de conhecimento 
socialmente organizado, mediado pelo impacto do industrialismo sobre 
o meio ambiente material. São parte do que chamarei de perfil de risco  
introduzido pelo advento da modernidade. Chamo de perfil de risco um 
elenco específico de ameaças ou perigos característicos da vida social 
moderna. (GIDDENS, 1991:111-112) 

 

Todavia, como dissemos, há a resistência popular, seus meandros, suas 

estratégias de modificação dessas realidades. No caso da saúde, os resultados 

dessa crise incidem em debates constantes sobre o processo saúde-doença, 

levando-se a um questionamento da (in) eficácia do modelo biomédico e sua 

vinculação às estruturas de poder dominantes, que rege a moderna medicina 

científica, e a compreensão da urgência de superação desse modelo, no sentido 

de atender às necessidades de saúde das populações.  

Outro aspecto que devemos ressaltar envolve a mudança no perfil 

epidemiológico que vem ocorrendo nas últimas décadas, no qual se registra o 

predomínio das doenças crônicas e dos agravos externos, exigindo, assim, um 

redirecionamento da atenção à saúde, para fazer comportar em sua reflexão as 

determinantes sociais que causam as doenças.  (SUCUPIRA & MENDES, 2003; 

WESTPHAL, 2003). 

Por sua vez, Fernandes e Alfonsin (2004) explica que a super-

especialização, vista como uma patologia do saber, que envolve uma crise de 

paradigmas – crise que abarca os modelos conceituais que sustentam um período 

histórico de produção de pensamento em ciência e artes teve origem no século 

XVIII. O chamado paradigma2 cartesiano-newtoniano, que se baseou na 

racionalidade de René Descartes e no modelo de ciência criado por Isaac 

Newton, a Física, consolidou-se também por meio do positivismo de August 

Comte, filósofo francês (1798-1857).  

                                                 
2Paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade científica partilham e, inversamente, a 
comunidade científica partilha de um paradigma, que envolve crenças e condicionantes culturais, 
como assevera Thomas Kuhn.  
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Segundo Luck (2000) o positivismo tinha a ideia de que a ciência é isenta 

de valores, que tudo que existe, existe em quantidade e, portanto, pode ser 

medido; que a verdade absoluta existe independente do sujeito cognoscente que 

a estuda, pois que o processo de conhecer é neutro, e o universo um sistema 

mecânico composto de unidades elementares que podem ser estudadas 

descontextualizadas.  

Capra (1997) participa de um conjunto de autores, como Edgar Morin, 

David Bohm, Heisenberg e outros, que criticam esse modelo de conhecimento 

que atomiza o saber, torna-o isento do contexto sócio-histórico, mecânico e 

aponta que estaríamos vivendo, além de uma crise de paradigmas, uma crise de 

percepção.  

Segundo Capra, os modelos conceituais que estamos utilizando para 

entender os problemas humanos hoje estão anacrônicos, não dão conta da 

complexidade do real e da problemática do humano que se coloca para um 

mundo em tempo de globalização. Evidente que estes modelos conceituais que 

reproduzem a dominação são sustentados por uma ciência que funciona como 

um braço para domínio. 

Dessa forma, Silva Júnior (1998), ao citar Mendes, destaca as três 

principais teorias explicativas da crise da medicina científica e suas possíveis 

soluções: teoria gerencialista, teoria cultural e teoria política.  

Segundo a teoria gerencialista, os problemas do subdesenvolvimento são 

provenientes de uma baixa capacidade gerencial. Nesta concepção, a crise é 

limitada exclusivamente aos problemas internos e os sistemas de saúde são 

geradores de ineficácia, ineficiência e desigualdade. Para os defensores dessa 

teoria, a solução consiste em implementar políticas racionalizadoras, como por 

exemplo, utilização do planejamento mais eficaz, regionalização dos serviços, 

entre outras. Evidente que estes aspectos devem ser revistos e aprimorados, no 

entanto, a descontextualização e a despolitização, quando da operacionalização 

de medidas desse nível, se querem fora de contextos culturais específicos e 

funcionando com balizas de um modelo de medicina excludente das classes 

pauperizadas.  

Uma endogenia incurável presentifica-se nesta visão e resulta por querer 

obscurecer a influência dos contextos sociais onde as práticas de saúde se 
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inserem. Na verdade, até que ponto tem se modificado este obscurecimento 

das determinantes sociais da saúde das populações? Em que medida o 

ponto de vista das classes populares tem sido considerado nas decisões e 

políticas públicas, como nas práticas sociais das unidades do sistema?    

A teoria culturalista é baseada na crença de que a organização da 

sociedade é feita de acordo com a ideologia do industrialismo. Nessa visão, 

acredita-se que houve uma transferência do controle da sociedade, passando do 

proprietário do capital para a tecnoestrutura, que se coloca como manipuladora 

dos consumidores de bens e serviços, sendo estes usurpados de sua capacidade 

de se autogovernar: “Na medicina, a industrialização levou a um processo de 

profissionalização e burocratização, que dada sua relação conflitiva com os 

consumidores, gera certa iatrogênese.” (SILVA JÚNIOR, 1998:51)  

Os teóricos culturalistas indicam como solução para essa vertente da 

crise da medicina científica, a reversão dos processos de industrialização 

predatórios, bem como o estabelecimento de “uma proposta de antimedicina, 

articulada na desprofissionalização, na desburocratização e no incremento da 

autonomia pessoal para o cuidado da saúde”. (SILVA JÚNIOR, 1998:51)   

De acordo com a teoria política, a explicação para a crise da medicina 

científica residiria na crescente monopolização dos capitais, exigindo uma 

expansão das atividades do estado no sentido de garantir infra-estrutura 

econômica e legitimação de ordem social. A solução, segundo alguns teóricos, 

seria a democratização da saúde, sendo que essa democratização, para Mendes 

(1980), vai além da “estatização dos serviços de saúde e a universalização da 

atenção médica” destacando, como questão essencial, a participação efetiva da 

população em todo esse processo. 

Modificar a direção de um modelo assistencial em saúde, portanto, 

envolve um conjunto complexo de variáveis sócio-políticas, que sustentam as 

formas da ciência e seu funcionamento concreto ante os dilemas do público e do 

privado.  

Assim, em um momento de crise de paradigmas – as referências 

matriciais da ciência e os consensos da comunidade científica de um período 

histórico – também a saúde ressente-se de ter de proceder a uma reordenação de 

seus marcos teórico-práticos. É desse modo que se levanta mundialmente a 
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discussão em torno da saúde enquanto fenômeno social, se apresentando, 

portanto, como grande desafio à construção de um novo processo de trabalho, 

enfocando as determinantes sociais do processo saúde-doença, destacando o 

potencial positivo de saúde e buscando ainda, o fortalecimento da participação 

popular. 
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5. PARTICIPAÇÃO POPULAR E SAÚDE 

 

 

5.1.  Participação popular em saúde: tecendo um conceito 

 

A idéia de participação tem sido bastante difundida nos debates atuais 

que tomam como foco os rumos técnicos e políticos do sistema nacional de 

saúde. No entanto, muitas vezes, as discussões que envolvem a questão da 

participação são marcadas por ambigüidades que expressam a complexidade do 

termo, levando, assim, a diferentes perspectivas de interpretação (VALLA, 1993; 

BRICENO-LEON, 1998). 

Nesse sentido, Briceno-Leon (1998) destaca que o significado do termo 

participação tem sofrido alterações no decorrer dos anos, sobretudo da década de 

sessenta até a atualidade. Entretanto, essa multiplicidade de significações do 

termo adquire uma força cada vez maior em âmbito mundial, enquanto parte de 

um movimento de renovação e democratização dos serviços de saúde.   

Dentro dessa perspectiva, Valla (1993) estabelece um diferencial entre 

alguns termos adotados, por muitos, mostrando-nos a diversidade das acepções 

como modalidades de participação. Para tanto, Valla cita, primeiramente, o termo 

modernização, enquanto processo de superação de atrasos tecnológicos e 

culturais de uma sociedade específica. Essa modalidade de participação, 

segundo Valla, acaba por causar uma visão ilusória da melhoria das condições de 

vida da população e, conseqüentemente, um obscurecimento do seu papel de co-

partícipe na decisão e execução das ações: 

 

(...) A concepção de modernização é a de que com a introdução de 
mudanças desse tipo o país estaria passando por profundas 
transformações e a população, como um todo, delas participaria. Nesse 
sentido, haveria uma “participação social” na construção de um novo 
país, participando das mesmas inovações e atividades de países como 
os Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão. Está implícito na proposta 
de modernização que a vida é decorrência das inovações introduzidas. 
(...) Embora no Brasil as inovações acima citadas tenham sido 
introduzidas, não há nenhuma indicação de que tenham permitido uma 
maior participação da população em termos de acesso a elas (...). 
(VALLA, 1993:62-63)  
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O modelo de participação social baseado na proposta de integração dos 

grupos marginalizados, parte do pressuposto de que a população, em sua 

maioria, vive à margem da sociedade. Atribui-se, portanto, a responsabilidade 

pela dificuldade do acesso aos serviços básicos à própria população excluída, 

que necessitaria, segundo essa visão, ser incentivada a participar dos benefícios 

do progresso.  

Essa modalidade busca esconder, entretanto, as enormes desigualdades 

econômico-sociais existentes em nossa sociedade, não alertando para a 

necessidade de se garantir as condições mínimas de sobrevivência da população, 

como emprego, melhores salários, serviços básicos de saúde etc. Há 

apagamentos indefensáveis nesta concepção; nas palavras do autor: 

 

Nessa concepção de “integrar os marginalizados” está implícita a idéia 
de que, de uma forma ou de outra, os próprios pobres são os culpados 
pela situação em que se encontram. Aí os animadores “de fora” entram 
em cena para “animar”, “incentivar”, “esclarecer”, “motivar”, “encorajar”, 
enfim, “despertar os ignorantes e passivos” para caminhos que deveriam 
tomar para participar da sociedade de consumo. (VALLA, 1993:64) 

 

O mutirão, de acordo com Valla, é a forma mais utilizada de participação 

social, quando se convoca a população, principalmente de áreas periféricas, para 

realizar ações e obras de responsabilidade do governo. Para Valla, essa forma de 

participação acaba ocasionando o que ele chama de “culpabilização da vítima”, 

ou seja, procura-se colocar a questão da prática coletiva no nível individual, 

mascarando, portanto, em grande medida, o mau funcionamento dos serviços 

públicos e a ineficiência do governo. 

 

Trata-se de um apelo, de um convite feito à população trabalhadora que 
mora nos bairros periféricos e nas favelas para realizar, com seu próprio 
trabalho, tempo e lazer e, às vezes, seu dinheiro, obras que são de 
responsabilidade do governo. (...) O mutirão tem as mais variadas 
formas, desde as mais grosseiras até as mais sofisticadas, mas 
transmite sempre a idéia de uma participação social da população 
trabalhadora. (VALLA, 1993:65) 

 

Na compreensão de Valla, portanto, o conceito de participação popular 

diferencia-se profundamente dos modelos apresentados anteriormente, por ser 

uma participação política da sociedade civil em órgãos ou serviços do Estado 

responsáveis pelas políticas públicas. Esta participação, embora apresente um 
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duplo viés, pois de um lado atua como legitimadora da política do Estado frente às 

camadas populares e, por outro, abre espaço para que as entidades 

representativas da população disputem o controle e o destino dos recursos 

públicos, configura-se também como uma prática transformadora, à medida que 

as entidades populares não poupem esforços para se manterem independentes. 

É fazendo esse exercício de autonomia política que se vai possibilitar a utilização 

de formas de luta que lhes são inerentes e se garante a participação ampla das 

camadas populares nos processos decisórios que envolvem os serviços públicos 

destinados a atender às necessidades básicas das comunidades. 

Tais considerações, portanto, nos levam a adotarmos o pensamento de 

Freire (1987) ao discorrer sobre a investigação do que ele chama conjunto de 

temas geradores que auxiliem ao povo na construção de significados coletivos 

necessários à direção da luta popular. O percurso do estudo desses temas 

entende que investigação implica em uma metodologia dialógica e 

conscientizadora, seguindo os passos da educação, enquanto mecanismo de 

libertação. Vendo por esse prisma, o que nos cabe investigar não são os homens 

em abstrato, mas o seu pensamento-linguagem em consonância com a realidade 

de suas lutas contra as opressões, isto é, a visão de mundo que estão a construir, 

uma vez que se encontram envolvidos em uma mudança que explicita seus temas 

geradores.  

No tocante à constatação desses temas geradores, Freire (1987) 

argumenta ser algo a que chegamos como coletivo, não só através da própria 

experiência de vida, mas também de uma reflexão crítica acerca das relações dos 

homens com o mundo e dos homens entre si, relações estas que se configuram 

como o ponto de decisão na busca coletiva pela transformação. É, portanto, nos 

contextos dos grupos humanos e suas lutas coletivas que os homens ultrapassam 

as “situações limites” – situações que precisam ser transformadas.  

Para Freire (1987), as “situações limites” não podem ser vistas como 

geradoras de impossibilidades, como um fim último e definitivo, mas ao contrário, 

a partir do momento em que a percepção crítica se instaura na ação do homem, 

se desenvolve um estado de esperança e confiança levando-os à busca por uma 

superação das “situações limites”. 
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(...) em suas relações com o mundo e com os outros, os homens 
ultrapassam as “situações limites”, que não devem ser tomadas como 
barreiras insuperáveis, além das quais nada existisse. No momento 
mesmo em que os homens as apreendem como freios, em que elas se 
configuram como obstáculos à sua libertação, se transformam em 
“percebidos destacados” em sua “visão de fundo”. Revelam-se assim, 
como realmente são: dimensões concretas e históricas de uma dada 
realidade. Dimensões desafiadoras dos homens (...). (FREIRE, 1987:90) 

 

Freire (1987) destaca, ainda, que a superação dessas “situações limites”, 

só pode ser verificada por intermédio da ação dos homens sobre a realidade 

concreta em que as mesmas estão inseridas. Freire (1987) denomina essas 

ações dos homens, que têm como objetivo transformar a realidade, de “atos 

limites”: atos humanos de transformação dessas situações limites.  

Seguindo essa abordagem, Valla (1998) enfatiza que a participação 

popular no cenário brasileiro, onde se presencia a deterioração dos serviços 

públicos, torna-se uma força social impulsionadora de ações, sendo capaz de 

levar a uma concretização das idéias registradas nos documentos oficiais. Então, 

nada melhor do que captar a intensidade das transformações, através da ótica 

dos próprios atores inseridos na luta cotidiana pela implementação de práticas 

participativas em saúde. 

Reiteramos, porém, que no Brasil, apesar das conquistas legais 

alcançadas nas últimas décadas, não se tem registrado, no mesmo grau, 

transformações concretas na realidade dos serviços de saúde em seu contexto 

geral, e o que se presencia, atualmente, é uma crise no sistema público de saúde 

(VALLA, 1998; VAZQUEZ et al, 2003). É nesse cenário que perguntamos: Como 

estão sendo estabelecidas as reflexões críticas da realidade, pelo 

movimento de organização do Planalto Pici, no sentido de efetivar ações 

transformadoras? Que caminhos se estão gestando para se atingir um nível 

de mudança que conceda certa efetivação aos direitos à saúde 

conquistados nos textos constitucionais e em seus desdobramentos? Como 

a população vem se manifestando em seus percursos organizativos e que 

estratégias estão construindo para fazer valer o seu direito à saúde?  

Nesta perspectiva, “participação popular em saúde” significa, não 

somente o direito de intervenção das camadas populares nos processos 

decisórios, onde se destacam as Conferências e Conselhos de saúde, mas, 

sobretudo, o engajamento da população nas lutas locais (que podem se articular 
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com os movimentos sociais) por justiça social, registrando-se aqui, as reflexões e 

ações coletivas concernentes à busca pela melhoria das condições de vida das 

populações oprimidas. Os significados que a comunidade do Planalto Pici vai 

tecendo como leituras da sua práxis participativa e, pois, produção de reflexão-

ação, serão o alvo de nosso olhar.  

 

5.2. O contexto da participação popular no cenário brasileiro 

 

            5.2.1. Movimentos sociais e políticas públicas 

 

Abordar o tema participação popular no campo da saúde nos remete a 

uma discussão acerca do surgimento dos movimentos sociais e sua inter-relação 

com a implementação das políticas públicas. 

Souza (2000) ressalta a relação entre os temas de lutas englobados pelos 

movimentos sociais na atualidade e a história de lutas das classes trabalhadoras. 

Destaca, então, para proceder à sua análise, o período concernente à Segunda 

República, momento em que a economia urbano-industrial se consolidava, 

fazendo com que as lutas dos movimentos sociais emergissem e se imbricassem 

no cenário político das lutas das classes trabalhadoras do país. Nesse ponto, 

ocorre o reconhecimento da questão do trabalho enquanto problemática coletiva, 

tendo os sindicatos como principais meios de enfrentamento conjunto das 

questões trabalhistas. 

Entretanto, com o advento da ditadura militar, se tornam mais evidentes 

ainda as precárias condições de trabalho da população, a constante diminuição 

do poder aquisitivo dos salários, bem como os condicionamentos políticos 

impostos à população por esse regime. Oliveira (1994) sintetiza esse período da 

história brasileira: 

 

Essa sociedade foi deslocada pelo movimento de expansão capitalista 
excludente e concentrador, causando uma transformação da estrutura 
social e bloqueando a passagem entre sociedade civil e sociedade 
política. A ditadura militar bloqueou todo o campo de representação 
política: sindicatos, operários e trabalhadores em geral ficaram sujeitos à 
intervenção. (OLIVEIRA, 1994:6) 
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O regime militar, portanto, com o objetivo principal de criação de espaços 

que garantissem a plena realização do capital monopolista, tomou como primeira 

ação estatal a desmobilização e repressão das camadas populares, ocorrendo, 

para isso, uma cooptação dos sindicatos e associações, passando estes a serem 

dirigidos por representantes do Estado. Assim, a política adotada pelo Estado no 

período de 1964 a 1974, caracterizou-se, essencialmente, por ser uma ação de 

repressão ostensiva às camadas populares, expressando-se através das prisões, 

torturas, controle político das organizações populares, e arrocho. (SOUZA, 2000) 

Essas medidas repressoras e arbitrárias do período ditatorial tiveram 

como resultado um distanciamento cada vez maior entre Estado e sociedade civil, 

e seus reflexos foram sentidos na efetivação das políticas públicas, pois a 

elaboração de planos e projetos ocorria totalmente desvinculada dos interesses 

populares, abordando questões genéricas, portanto, longe das realidades 

vivenciadas pela população em contextos de opressão específicos. (SOUZA, 

2000)  

Em contraposição, é importante ressaltar que o regime ditatorial brasileiro, 

com suas práticas políticas repressoras das manifestações populares, configurou-

se também, como um recinto que instigou novas lutas político-sociais, 

favorecendo a reorganização de antigos grupos de resistência e o surgimento de 

novos movimentos populares. Conforme as reflexões de Scherer-Warren: 

 

No Brasil, o período ditatorial, como um regime que restringiu e 
constrangeu a atuação das camadas populares nos planos econômicos, 
político e cultural/ideológico, foi o espaço para que antigos grupos de 
pressão se organizassem em novos moldes (p. ex.: Novo sindicalismo, 
Novas Associações de Bairro), e novos grupos surgissem como forças 
políticas no seio da sociedade civil (p. ex.: as Comunidades Eclesiais de 
Base e agrupamentos de pressão por elas influenciados, movimentos 
Feministas, Ecologistas, Étnicos e outros). (SCHERER-
WARREN,1993:52) 

 

Barreira (1992) ressalta também este aspecto do regime militar, 

acrescentando que no decorrer desse período repressivo a busca de espaços 

possíveis levou, paulatinamente, ao trabalho político, menos ostensivo, de grupos 

que tinham perdido o direito de atuação legal, junto a populações sensíveis aos 

problemas citadinos. O movimento urbano passou dessa forma, “a refletir um 
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conjunto de práticas sociais efetivadas por novos sujeitos sociais e forças políticas 

diversificadas” (BARREIRA, 1992:26). 

Observamos, então, que é nesse cenário de controle e disciplinamento 

que os movimentos sociais começam a ser gestados como novas formas de 

enfrentamento das contradições sociais. Como destaca Oliveira: 

 

A transformação capitalista avassaladora produzida durante os anos da 
ditadura e a „isquemia‟ do campo das representações políticas e do 
campo da organização de interesses, além do bloqueio das formas 
institucionais da política, em síntese, a poderosa transformação social 
fez com que as demandas sociais chegassem diretamente ao Estado. 
(...) É nesse momento que surgem, do ponto de vista político, os nossos 
famosos movimentos sociais. (1994:7) 

 

Assim, no período de redemocratização, especificamente no final dos 

anos setenta, os movimentos sociais em seus diversos matizes compunham o 

cenário brasileiro, revitalizando o dilema da questão urbana, destacando dessa 

forma, a cidade enquanto arena das desigualdades político-econômico-sociais. 

Esse período registra, então, uma explosão de manifestações populares, 

questionando a imagem de uma sociedade civil fragilizada e indicando novas 

formas de percepção e atuação políticas.  

Redimensionou-se, ainda, o espaço político, ou seja, este passou a ser 

compreendido não apenas em seus locais formalmente constituídos, mas, 

sobretudo, na busca e criação de novos ambientes de ação, destacando-se aqui, 

a esfera cotidiana como parte integrante das práticas sociais (BARREIRA, 1992).           

Souza (2000) chama a atenção para o fato de se compreender o 

desenvolvimento dos movimentos sociais em consonância com o 

redirecionamento das ações do Estado, ou seja, para apreender os movimentos 

sociais nos dias atuais temos que levar em consideração as transformações 

ocorridas no cerne do aparelho estatal que resultam, muitas vezes, no 

redimensionamento das políticas públicas. 

Na mesma linha de raciocínio, Oliveira (1994), adotando o termo 

gramsciano de “sociedade política”, onde a sociedade passa a ser entendida não 

enquanto sujeitos privados, mas no âmbito da transformação da representação 

desses sujeitos e da construção da esfera pública, salienta que presenciamos 

hoje, no Brasil, uma conjugação de forças de origem diversa que, tendo a crise do 
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Estado como base, configura um novo espaço de conflito e desenha uma nova 

relação entre Estado e sociedade civil. 

Ainda destacando a dinâmica circunscrita na relação entre essas duas 

esferas, Souza (2000) observa que o foco do trabalho dos movimentos sociais 

está na legitimação de direitos, enquanto o Estado centra-se na legalização. 

Então, se o Estado tem institucionalizado respostas para muitas reivindicações 

das camadas populares, esse processo de legalização funciona, entretanto, 

geralmente, como mero “consolo” (ou concessão de serviços) para a população, 

visto que não ocorre uma conjugação crescente do que está escrito nas leis com 

a prática. Dessa forma, a luta estabelecida pelos movimentos sociais tem sido 

uma busca constante, não só do legítimo, mas também do legal e, sobretudo, sua 

consolidação nas práticas sociais. 

A esse respeito, as considerações de Barreira (1992) apresentam 

subsídios explicativos relevantes, ao salientar que os movimentos urbanos, 

enquanto signatários do período de abertura política, deram visibilidade ao fosso 

existente entre as esferas do legal e do legítimo, destacando, ainda, a fragilidade 

do reino da legalidade diante do acolhimento de um conjunto complexo de 

reivindicações e a fundamentação do reino da legitimidade em práticas e 

percepções distintas das relações tradicionais. Conforme enfatiza Barreira: 

 

As práticas reivindicativas dos moradores da periferia da cidade 
ensejaram percepção de cidadania que informaram discursos e 
princípios de ação coletiva. Isso porque tais movimentos, não obstante a 
sua diversidade, convergiam na compreensão de que os direitos sociais 
ultrapassavam seu caráter meramente legal e impunham-se como 
requisito básico do viver citadino. (1992:23) 

 

Constata-se, então, que o capitalismo vive de crises de legitimação, e já 

não apresenta tão tácito consenso entre as classes populares e o acúmulo do 

poder do capital, agora em escalada mundial. Observa-se, ainda, a esfera da vida 

cotidiana das populações como lugar da consolidação dos direitos e dos 

percursos de lutas urbanas. 

Assim, a crise do laço social que mantinha as culturas em amálgama, 

esgarça agora na periferia da cidade. Uma remodelação de relações sociais 

desencaixadas compromete a percepção de tempo e lugar, abala a confiança 

social e agrava a luta por condições de vida e ultrapassagens da exclusão a que 
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estão sujeitas essas massas populacionais da periferia urbana (GIDDENS, 1991). 

A utopia ecológica e democrática, agora, exige assentar-se em princípios de 

realidade que sejam crescentemente partilhados; o ecossistema finito e a 

acumulação de capital parecendo infinita implicam necessidades de 

transformação não só dos modos de produção, mas da forma como se toma 

conhecimento nos quadros da vida. (SANTOS, 2000)  

Dessa forma, os movimentos sociais foram ao longo de alguns anos, 

compostos de expressões sem legitimidade social, uma vez que a base de 

conflitos era permeada pela constante exclusão de sujeitos políticos, reduzindo 

com isso, a participação popular aos locais instituídos tradicionalmente, como por 

exemplo, os sindicatos que, em virtude da divisão do processo de trabalho, não 

conseguia abranger a complexidade das problemáticas sociais. Neste sentido, a 

significação dos conflitos sociais, fora do contexto de trabalho, era limitada, visto 

que essa significação só era percebida dada a sua intensidade e capacidade de. 

(BARREIRA, 1992)  

Assim, as políticas públicas, com um embasamento puramente 

paternalista moldaram um espaço mínimo de diálogo junto aos conflitos sociais, 

não possibilitando com isso, sua validade pública, isto é, sua visibilidade como 

direito de cidadania; imprimiu-se, ainda, uma cultura política dominante, onde o 

poder era pensado como espaço pessoal de mando, distante dos critérios de 

representação e participação populares. (BARREIRA, 1992:25) 

 É junto a um clamor por reconceitualização da participação popular, 

enquanto reflexão e prática, que nos situamos, portanto, buscando o percurso de 

construção da perspectiva popular.    

  

             5.2.2. A Promoção da Saúde 

 

Para um estudo que se propõe a abordar a participação popular no 

campo da saúde, torna-se primordial situar essa questão dentro do processo mais 

amplo de construção dos direitos à saúde, destacando, sobretudo, algumas 

discussões travadas e alguns eventos ocorridos nas últimas décadas que tiveram 

reflexos mundiais nas formas de atuação e percepção do setor saúde, colocando, 

ainda, em evidência a questão da promoção da saúde. 
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Neste sentido, a promoção da saúde apresenta-se como uma estratégia 

de enfrentamento dos múltiplos fatores que interferem no processo saúde-

doença, propondo uma articulação (confronto?) de saberes, tanto técnico quanto 

popular, e uma ação coordenada entre os diferentes setores da sociedade, 

visando uma busca contínua de expansão do potencial positivo de saúde 

(SUCUPIRA & MENDES, 2003; BUSS, 1999). Isso parece exigir uma nova 

postura com relação ao modo de se pensar saúde coletiva. 

É que a discussão acerca do conceito de promoção da saúde vem 

evoluindo ao longo de algumas décadas. Dessa forma, a expressão “Promoção 

da Saúde” foi utilizada pela primeira vez, em 1945 pelo historiador e médico 

Henry Sigerist, que estabeleceu quatro tarefas para a medicina: a promoção da 

saúde, a prevenção da doença, o restabelecimento do doente e a reabilitação. 

Para Sigerist, saúde se promove quando se facilita um nível de vida decente, 

boas condições de trabalho, educação, cultura física, descanso e recreação 

(TERRIS, 1996). 

Entretanto, é no relatório Lalonde (Ministro da Saúde e Bem-Estar do 

Canadá), publicado em 1974, que reside o grande marco histórico da promoção 

da Saúde. Esse relatório intitulado “Uma nova perspectiva sobre a saúde dos 

canadenses”, dava ênfase a uma abordagem inovadora em saúde pública, onde 

era questionado o impacto real, para a saúde, dos gastos excessivos com a 

organização dos cuidados médicos. Nesse documento Lalonde propôs a inclusão 

de quatro amplos componentes de saúde: biologia humana, meio ambiente, estilo 

de vida e organização da atenção à saúde (TERRIS, 1996). 

Segundo Marilena Gentille (1999), a grande contribuição dessa visão 

unificada foi relacionar as determinações sociais como parte do processo para 

buscar a melhoria das condições de saúde e a orientação preventiva, significando 

então, um avanço no tocante à compreensão e incorporação da importância da 

adoção das ações intersetoriais no desenvolvimento de políticas públicas na área. 

Enquanto abordagem teórico-prática, o paradigma de promoção da saúde 

questiona o campo conceitual que tem como referência básica o esquema da 

história natural das doenças, nucleado em torno do indivíduo, família e grupos.  

A Primeira Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, 

realizada em Alma-Ata, no ano de 1978, configura-se como um dos eventos 
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significativos no âmbito de implementação dos debates em torno da questão 

saúde. Nessa conferência estabeleceu-se a meta de “saúde para todos no ano 

2000”, elaborando-se algumas recomendações que vieram a influenciar nas 

políticas de saúde de vários países, inclusive o Brasil. Dentre essas 

recomendações destacam-se, além da reafirmação de saúde como um direito 

humano fundamental, o estabelecimento dos princípios da universalização, 

eqüidade, regionalização, hierarquização do setor saúde e participação popular. 

A década de oitenta, segundo Palha (2001), é marcada pelo 

descontentamento e críticas ao modelo de atenção predominante, refletindo a 

urgência da reorientação dos serviços de saúde, fazendo emergir novamente as 

discussões sobre atenção primária. 

Diante desse cenário, acontece no ano de 1986 a Primeira Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde, em Ottawa, Canadá, expandindo os 

parâmetros da Declaração de Alma-Ata, para os cuidados primários em saúde, 

passando a introduzir uma reconceitualização no campo da saúde, partindo da 

idéia basilar de saúde como produto social. (MELLO et al, 1998) 

Segundo a Carta de Ottawa (1986), “promoção da saúde consiste em 

proporcionar aos povos os meios necessários para melhorar sua saúde e exercer 

um melhor controle sobre a mesma. (...) um grupo deve ser capaz de identificar e 

realizar suas aspirações, satisfazer suas necessidades e mudar ou adaptar-se ao 

meio ambiente”. 

O documento enfatiza, portanto, a participação comunitária como mola 

mestra na consecução do paradigma da saúde enquanto um construto social, 

exigindo, então, uma participação ativa da população em todo o processo de 

implementação das políticas públicas, alertando, sobretudo, para o 

desenvolvimento de condições que possibilitem à comunidade exercer maior 

controle sobre sua saúde. 

No contexto latino americano, lócus de concentração de renda, pobreza e 

iniqüidades sociais em escala superlativa, agravada pela lógica econômica da 

mundialização do capital, a discussão e desenvolvimento de estratégias de 

promoção da saúde teve seu marco com a Conferência de Promoção da Saúde, 

realizada em Santa Fé de Bogotá, em 1992, quando se destacou, como objetivo 

de promoção da saúde, a criação de condições que garantam o bem-estar geral 
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da população, como propósito fundamental do desenvolvimento. Isso implica 

assumir-se, para a consecução deste desiderato, a relação de mútua 

determinação entre saúde e desenvolvimento, enquanto conseqüência da 

solidariedade e eqüidade social (PEREIRA, 2000). 

A Declaração de Jacarta (1997) se configura como outro documento que 

traz para discussão o tema promoção da saúde, tendo como destaque a saúde 

como direito fundamental e essencial para o desenvolvimento econômico-social 

de todo e qualquer país, e estimulando a participação da sociedade na busca por 

melhores condições de vida e saúde.  

Portanto, a idéia de que saúde é produto social se encontra inclusa nos 

contextos culturais e sociais que a determinam, passando, então, a envolver a 

construção de novas abordagens em trabalho e participação social e atuando em 

direção à transformação dos fatores que causam a queixa e o sofrimento. 

 

            5.2.3. A luta pela saúde no cenário brasileiro 

 

Partindo para o contexto brasileiro, no tocante à luta pelo direito à saúde, 

convém destacar o movimento pela reforma sanitária que, ainda na década de 

setenta, já levantava a idéia de se trabalhar a saúde considerando seu contexto 

social. Entretanto, na VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986 é que foram 

sistematizados os princípios e diretrizes dessa reforma. Foi o momento em que se 

discutiu as bases que nortearam a reestruturação completa da saúde no Brasil, 

sendo resultado de um longo processo de luta popular de caráter democrático, 

culminando com a formulação da proposta da reforma sanitária, que ressaltava o 

“conceito ampliado de saúde, reconhecimento da saúde como direito de todos e 

dever do Estado; Sistema Único de Saúde (SUS); participação popular; 

constituição e ampliação do orçamento social” (WESTPHAL, 2003; PAIM, 1999). 

A maioria das idéias disseminadas pelo movimento de reforma sanitária e 

delineadas na VIII Conferência foi incorporada pela Constituição Federal de 1988, 

quando teve início o processo de construção de um novo modelo de atenção à 

saúde no Brasil, com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O SUS não se configura como um serviço ou instituição, mas um sistema 

em processo de construção, que engloba todo um conjunto de unidades, serviços 
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e ações que se inter-relacionam em busca de um objetivo comum, trazendo como 

proposta o reordenamento de ações e serviços de saúde, visando, sobretudo, dar 

assistência à população baseada no modelo da promoção, proteção e 

recuperação da saúde. (ALMEIDA, 2001)  

Contudo, vale ressaltar que o Sistema Único de Saúde tem enfrentado 

muitos problemas para sua operacionalização, desde questões relacionadas ao 

financiamento das ações de saúde, a resistência do antigo modelo assistencial – 

baseado na prática curativa e hospitalocêntrica – até dificuldades de efetivar 

descentralização e atendimento de qualidade, ao ensaiar a mudança do seu foco 

de atenção e, conseqüentemente, das práticas médicas. 

Os princípios que regem esse Sistema estão expressos nos artigos 196 a 

200 da Constituição Federal, sendo regulamentados pelas leis, nº 8.080/90 e nº 

8.142/90. Dentre esses princípios se inclui a participação popular. Descrevamos 

em que contexto ela se inscreve: 

Integralidade – tem como significado a articulação do atendimento nos 

serviços de saúde, de forma a garantir o desenvolvimento das ações de 

promoção, prevenção e recuperação, levando em consideração, sobretudo, a 

atenção ao indivíduo enquanto um ser humano integral, submetido às diversas 

situações de vida e de trabalho, que o tornam suscetível ao risco de adoecer e 

morrer (ALMEIDA, 2001). 

Descentralização – entendido como uma redistribuição de 

responsabilidades político-administrativas entre as instâncias municipal, estadual 

e federal, compreendendo que cada um desses níveis de governo tem funções 

específicas e complementares no sistema. Esse princípio tem como ponto de 

partida a idéia de que quanto maior a proximidade entre o processo decisório e a 

realidade foco das decisões, maior a chance de sucesso das ações. Destaca-se, 

então, o reforço da instância municipal no que concerne aos serviços de saúde, 

por ser esta a instância mais próxima das comunidades, tendo assim, maior 

possibilidade de conhecer as suas reais necessidades, o que facilitará a oferta de 

serviços mais adequados, bem como tornará mais viável a participação da 

população na formulação, acompanhamento e fiscalização das ações de saúde 

(ALMEIDA, 2001). 
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Participação da comunidade – é a garantia constitucional de que a 

população tem o direito – e o dever – de participar do processo de formulação das 

políticas de saúde e do controle de sua execução em todos os níveis de governo. 

Para tanto, a Lei 8.142/90 institui em seu artigo1º, como instâncias colegiadas, as 

Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde. As Conferências de Saúde 

constituem-se como as instâncias máximas de deliberação nos três níveis de 

governo, devendo ser realizadas a cada quatro anos ou extraordinariamente, 

quando convocadas pelo poder executivo ou pelo conselho de saúde, objetivando 

avaliar a situação de saúde, no sentido de definir prioridades e linhas de ação 

para a formulação da política de saúde. Os conselhos de saúde são órgãos 

colegiados de caráter permanente e deliberativo, tendo como finalidades formular 

estratégias, controlar e fiscalizar a execução das ações de saúde (ALMEIDA, 

2001).  

Convém ressaltar que os Conselhos e as Conferências de Saúde são as 

formas de participar da gestão do SUS garantidas por Lei Federal. Existem, no 

entanto, outras formas de participar desse processo, por exemplo, o esforço de 

constituição de redes sociais, nos trabalhos com a periferia, em situações 

educativas que exigem mobilização e ação popular continuada, se configurando 

como um caminho importante para a construção da cidadania e 

conseqüentemente, o fortalecimento da participação popular nas questões de 

saúde, uma vez que a complexidade das situações da vida social, com as 

agravantes advindas da falta de acesso a serviços básicos, na periferia, parece 

demandar uma conjunção de saberes e enfrentamentos para consolidar o acesso 

aos serviços de saúde.  

Em face desse quadro, Valla (1998) alerta para a necessidade de 

ampliação das práticas participativas para além dos mecanismos formais, como 

os Conselhos e as Conferências de Saúde, partindo da busca de superação das 

barreiras culturais e dos possíveis constrangimentos impostos pelas diferenças de 

poder nas relações entre os diversos atores sociais.  
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5.3. Saúde na periferia urbana e o Programa Saúde da Família 

 

            5.3.1. Saúde urbana e espaço local 

 

Desde muitos anos, o fenômeno da urbanização tem sido o tecido onde 

se situa o vasto problema da exclusão social. Isso se torna mais latente ainda nos 

países menos desenvolvidos, onde as taxas de urbanização e os problemas da 

pobreza e da exclusão atingem a magnitude de um silencioso holocausto. Essa 

urbanização resulta em fazer explodir uma gama complexa de problemas de 

saúde coletiva, o que acaba por afetar enormemente, em um nível superlativo, 

sobretudo as condições de saúde das populações mais alijadas dos bens e 

serviços produzidos socialmente.  

Esse cinturão complexo de problemas de saúde na periferia ocasiona 

situações de exclusão que acabam por ser vistas epidemiologicamente como: 

“problemas psicológicos e sociológicos de toda ordem, decorrentes do choque 

cultural, assim como da concentração da população, tais como stress, alcoolismo, 

violência, doenças mentais, vandalismo, abuso de drogas, mudança de hábitos 

alimentares, modificações do estilo de vida, aumento das doenças respiratórias 

ligadas à poluição atmosférica e ambiental” (FERRAZ, 1999: 12). 

Para Helena Restrepo (1999), consultora em promoção da saúde e 

também da saúde pública da Colômbia, é fundamental para o tema da saúde 

como fenômeno social, considerar-se a cidade como lugar onde ocorrem os fatos 

que a afetam, sendo indispensável, portanto, analisar o fenômeno de saúde e 

enfermidade dentro deste modelo social de vida urbana. Situo, portanto, a 

problemática da periferia urbana como lócus privilegiado do nosso olhar e 

contexto no qual os problemas de nossa pesquisa devem ser inscritos. A cidade 

passa a ser tomada, do nosso ângulo de observação, reitero, como contexto onde 

a saúde é vista como fenômeno social complexo.  

Atualmente, pensar a saúde urbana exige uma nova visão do meio físico, 

social, cultural – em relação - como determinantes da qualidade de vida e das 

condições de saúde de uma comunidade. Helena Restrepo afirma que: 
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(...) é muito importante repensar, tanto as políticas como as ações de 
saúde pública e os serviços, nos contextos particulares de cada cidade. 
Por sorte é cada vez maiores o interesse e a consciência sobre a íntima 
relação entre desenvolvimento urbanístico e saúde pública. 
(RESTREPO, 1999:08) 

 

Comunidade, do modo como a pensamos, envolve “os signos da 

comunidade concebida como projeto” (BHABHA, 1998:22). É ao mesmo tempo 

uma visão e uma construção, que leva alguém a rever a tradição e também a se 

situar para além de si, retornando, com um espírito utópico de revisão e 

reconstrução, de modo a responder às condições políticas do presente como 

desafio.  

Diante desse cenário complexo que envolve as relações sociais, Goya 

(2003) chama atenção para a importância de se compreender a riqueza do 

espaço local em sua articulação com o mundo globalizado, destacando, ainda, a 

participação da sociedade no processo de transformação da realidade. 

 

(...) A ordem de problemas hoje postos, que vão desde a pobreza 
extrema de parcela significativa da população mundial até a deterioração 
e comprometimento do meio ambiente e da vida na terra, impõem a 
lógica de que muitas das soluções devem ser iniciadas e praticadas no 
espaço local. As populações locais devem estar convencidas de que 
somente a partir de sua participação direta pode-se modificar, mesmo 
que gradativamente, cenários nacionais, mundiais. (GOYA, 2003:52) 

 

Esse dinamismo da sociedade resulta, entre outras coisas, na exigência 

de maior agilidade na condução, desenvolvimento e ajuste das políticas públicas, 

configurando-se, então, como um desafio frente ao poder central, que não 

consegue obter respostas eficientes para os problemas que afligem as 

populações. Disso decorre a proposta de descentralização das estruturas de 

poder, onde o espaço local passa a ser pensado enquanto lócus fundamental de 

construção e operacionalização do SUS.  

Entendendo-se o espaço local não apenas no âmbito do município, mas 

também como um ambiente onde se inscrevem as relações cotidianas das 

populações, pode-se pensá-lo como estando, portanto, circunscrito ao bairro, à 

comunidade ou ao quarteirão. Por fim, o espaço local pode ser compreendido 

enquanto espaço onde se registra o exercício de cidadania. Goya assim define 

espaço local: 
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(...) É o espaço onde as pessoas vivem seu cotidiano, constituindo-se, 
dessa forma, como o espaço mais próximo do cidadão, com um grande 
potencial de transformação das relações sociais que nele se 
estabelecem. (...) possibilitando ao cidadão movimentar-se para ter 
acesso aos seus direitos básicos e fomentando processos de 
participação nas decisões sobre o seu desenvolvimento pessoal e do 
espaço onde vive. (GOYA, 2003:52) 

 

O espaço como lugar de exercício de construção da comunidade 

imaginada, também é local da diversidade cultural e das lutas do que se veio de 

chamar de minorias, que criam constantemente novos tensionamentos na direção 

de romper uma visão monolítica de mundo, onde não caiba o plural e a 

intervenção, geradora dos possíveis.  

A articulação da diferença, palco onde se constroem as utopias, nas 

comunidades, é uma articulação complexa, uma negociação sempre em 

andamento, que leva os sujeitos a repensarem-se como sujeitos históricos, 

capazes de intervir e transformar; isso tudo se dando por meio de embates de 

fronteiras do que é possível e do que é limite. 

Mendes (2003) também aborda a questão do espaço, enquanto território 

que se revela como lugar de luta e em constante devir ressaltando sua relevância 

na trilha do estabelecimento da promoção da saúde, bem como seu caráter de 

historicidade: 

 

O espaço deve se constituir o lugar da promoção da saúde, por meio da 
promoção da solidariedade, onde vários sujeitos sociais – profissionais 
de saúde e de outros setores, movimentos populares, organizações não 
governamentais, conselhos, dentre outros e o Estado – atuam 
coletivamente com a intenção de promover a melhoria das condições de 
vida e de saúde. (...) É também um espaço histórico, uma vez que revela 
as ações passadas e presentes. (...) o território nunca está pronto, mas 
sim em constante transformação. (MENDES, 2003:40) 

 

 

Reforçando os aspectos descritos, delineia-se na realidade local uma 

multiplicidade de combinações entre formas de poder e estilos de gestão, 

ocasionando modos diversos de organização dos serviços sociais e de infra-

estrutura (CARVALHO, 1993). No âmbito da saúde, essas questões levam a uma 

reflexão acerca dos limites e possibilidades do processo de construção do SUS, 

despertando, sobretudo, para a análise de experiências concretas na atualidade.  



57 

 

Pergunto-me, ao aperceber-me destas questões: o poder da ótica 

popular, na luta pela saúde, tem se tornado visível? Temos conferido dignidade à 

produção das reflexões sobre os caminhos trilhados pela participação popular? É 

o caso, pois, de nos perguntarmos: em que medida temos incorporado reflexões 

sobre o que temos palmilhado nos espaços locais, pelo direito à saúde?  

 

            5.3.2. O Programa Saúde da Família – PSF 

 

Na VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, em Brasília, 

firmaram-se os princípios e as linhas de ações norteadoras das políticas públicas 

de saúde, que resultaram por configurar uma formulação de proposta de reforma 

sanitária para o Brasil, assim como a vigência do Sistema Único de Saúde. 

Regulamentado pela Constituição federal de 1988 e pelas Leis Complementares, 

é de fato em 1994 que o Ministério da Saúde passa a reorganizar a atenção 

básica à saúde por meio do PSF, objetivando dar concretude à integralidade da 

assistência e à criação de vínculos de compromisso e de responsabilidades 

compartilhadas entre os serviços de saúde e a população.  

No âmbito do conceito ampliado de saúde como direito de todos e dever 

do Estado, o Programa Saúde da Família nasce, então, como uma nova 

estratégia de intervenção na operacionalização do SUS, capaz de implementar 

novas modalidades de alocação de recursos para a área e estruturar os serviços 

públicos em saúde dentro de novos parâmetros, proporcionando mudanças na 

estrutura organizacional dos serviços de saúde coletiva e realizando intervenções 

que extrapolem a prática curativa.     

 Assim é que o Programa Saúde da Família, ao visar ações em 

promoção, prevenção e atendimento à saúde dos indivíduos e família, ganha 

destaque no cenário brasileiro enquanto estratégia estruturante do SUS, capaz de 

viabilizar a construção de um novo modelo de atenção básica, centrado no 

fortalecimento do espaço e poder local. Ao expandir sua atuação para além das 

práticas curativas e hospitalocêntricas que, embora importantes não são 

suficientes para atender à saúde da população, sobretudo no que concerne à 

atenção primária, o Programa Saúde da Família ensaia uma ação conseqüente 

como saúde coletiva.  
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Ao alargar o olhar em saúde para os contextos culturais onde vivem as 

populações empobrecidas, será sempre fundamental se ter em conta que “as 

respostas aos problemas criados pela doença constituem-se socialmente e 

remetem diretamente a um mundo compartilhado de práticas, crenças e valores”. 

(RABELO & ALVES, 1999:171)  

Ao ter como perspectiva estabelecer novas relações entre profissionais de 

saúde e a comunidade, o Programa Saúde da Família resulta por se configurar 

como força emergente no poder local, detentora de potencialidades que podem 

levar ao desenvolvimento de novas práticas e iniciativas sob o enfoque da 

promoção da saúde. (WESTPHAL, 2003; GOYA, 2003)  

É importante assinalar que a base do Programa Saúde da Família, em 

nível nacional, data de 1991, com a implantação do Programa Agentes 

Comunitários de Saúde – PACS, quando se passou a viabilizar o enfoque à 

família, e não apenas ao indivíduo, como unidade a quem deveriam ser 

direcionadas as práticas de saúde (VIANA et. al., 1998). 

Em 1994, tentando manter-se em consonância com estas diretrizes, 

formam-se as primeiras equipes de saúde da família, que incorporam, enquanto 

membros dessa equipe, os agentes comunitários de saúde. De uma maneira 

geral o Programa de Saúde da Família se configura, pois, como uma 

“reorganização da prática assistencial em novas bases e critérios, em substituição 

ao modelo tradicional de assistência, orientado para a cura de doenças e 

realizado principalmente no hospital”. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001) 

Dentro dessa orientação, o Programa Saúde da Família – PSF, prioriza 

assistir aos grupos sociais que apresentam maior vulnerabilidade dentro do 

processo saúde-doença. É assim que é proposto que a atenção básica possa se 

centrar na família, inserindo-se dentro do contexto político-social local, 

destacando-se, então, a necessidade de compreender a construção da saúde no 

seu espaço comunitário, no sentido de alcançar ações mais eficazes. Reiteramos, 

no entanto, que a noção de espaço, aqui abordada, ultrapassa o contexto 

geográfico, abrangendo todas as relações que envolvem o indivíduo e, 

conseqüentemente, a família, inserta em um grupo cultural específico. 

Nessa perspectiva, a resolução dos problemas de saúde e, por 

conseguinte, a manutenção de condições de vida dignas, demanda ações não 
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somente da equipe de saúde, mas dos indivíduos, da comunidade e do Estado. 

Dessa forma, oportunizar uma interação dos serviços de saúde com a família e os 

diversos setores da sociedade torna-se primordial, bem como o reconhecimento 

dessa família como um agente de mudança social. (TRAD, 1998)  

O Programa Saúde da Família, pois, como estratégia de funcionamento 

do Sistema Único de Saúde – SUS, que tem como sentido básico uma 

reorientação do modelo assistencial, parece representar, hoje, o que o Estado 

conseguiu traduzir em termos das demandas do movimento popular organizado.  

Não desconhecemos, contudo, que esse mesmo possível avanço luta 

cotidianamente com o fantasma de “funcionar como uma medicina pobre para 

pobre”. É assim que vários estudos sobre Programa Saúde da Família o 

identificam como um programa que simplifica (no sentido redutor do termo) a 

atenção à saúde dos excluídos (SENNA, 2002). Isso parece implicar dizer que o 

Programa Saúde da Família se enquadra na denominação proferida por Testa de 

“atenção primitiva à saúde”, que seria o tipo de atenção aplicada em países 

preocupados em estabelecer uma redução nos gastos da área da saúde e, com 

isso, desenvolvem serviços de “segunda categoria para uma população 

considerada inferior”. (PAIM & ALMEIDA FILHO, 1998)  

Na verdade, se não se pode perder de vista a interlocução com essas 

análises, não parece importante para a luta popular deixar de buscar 

transformações em todas as esferas do espaço do poder político.  

Convém destacar, ainda, que o Programa Saúde da Família traz em seu 

bojo a preocupação de efetivar ações centradas na saúde coletiva, enquanto 

“campo de práticas diversas socialmente determinadas, que se apóiam em 

diferentes disciplinas científicas, numa zona de interdisciplinas”. (FELIPE apud 

MATUMOTO, 2001:236)  

Dentro de um contexto que é atravessado por análises tão múltiplas, o 

Programa Saúde da Família é certo que se configura como um espaço de 

desafios, onde contradições e conflitos são fatos constantes no cotidiano dos 

profissionais, pois apesar de apresentar-se como uma estratégia de 

reorganização dos serviços, sua prática ainda se apresenta baseada 

exclusivamente no modelo biomédico. Também as próprias contradições 
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expostas no corpo social – a exclusão social que constrói as determinantes que 

causam a doença – se refratam nas práticas de saúde do Programa.  
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6. O CENÁRIO DAS LUTAS POPULARES NO PLANALTO PICI 

 

6.1. O bairro Planalto Pici 

 

Localizado na região Oeste da cidade de Fortaleza-Ce, o bairro Planalto 

Pici apresenta algumas particularidades que nos fez vislumbrá-lo como palco de 

expressivas lutas populares pelo direito à saúde, configurando-se então, como um 

campo precioso de estudo.  

Inicialmente, convém destacar o processo de povoamento dessa área, 

que apresenta em suas bases, a enorme complexidade da questão urbana, onde 

a população, além de lutar pelo direito à moradia, e conseqüentemente, por 

melhores condições de vida, teve de conviver, lado a lado, com o fantasma da 

violência.  

A partir dessas vivências tem-se configurado, no seio dessa comunidade, 

um movimento de busca pela transformação da realidade, que pode ser percebido 

em seu percurso histórico, ao registrar-se a formação de vários grupos 

organizativos populares na área, e suas conquistas ao longo dessa trajetória. 

O Planalto Pici era uma área constituída por sítios, onde se destacavam: 

Sítio Pici, Sítio Ipanema, Sítio do Papai, o terreno das Irmãs do Asilo de 

Parangaba e o terreno da Base Aérea dos Americanos.       

Durante o período da Segunda Guerra Mundial, a área do Planalto Pici foi 

utilizada pelos americanos como posto de comando, sendo construído um 

aeroporto totalmente estruturado para apoiar a guerra. O início da ocupação se 

deu ainda nesse período da guerra, entretanto, não era uma ocupação coletiva, 

esta ocorreu após a saída dos americanos da área, já na década de cinqüenta. 

A ocupação coletiva das terras se deu em várias fases. Primeiramente, 

algumas famílias ocuparam os galpões ou “paióis” (locais onde eram 

armazenadas as armas e munições do exército americano), enfrentando, com 

isso, a inexistência de uma infraestrutura básica de moradia. Conforme relato de 

um dos primeiros moradores da área: 

 
Ainda na época da 2ª guerra mundial, moradores foram se apropriando 
de lotes, mas a ocupação coletiva se deu após este período. Houve 
época de chegarem de dez a quinze famílias da noite para o dia. (...) 
Utilizaram madeiras da base velha do Pici para construção. Receberam 
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informações das mais variadas formas. Iam trazendo suas famílias 
gradativamente. Enfrentavam toda sorte de adversidade, nenhum serviço 
de urbanização e freqüentes ameaças de „tratores’ sobre as moradias 
(...). (SAMPAIO; 1999:18) 

 

Na década de sessenta, as pistas de pouso passaram a ser utilizadas 

como autódromo. Entretanto, com a desativação desse autódromo, essa área 

passou a servir como campo de desova dos crimes cometidos pela polícia, onde 

“vários corpos de pessoas eram encontrados crivados de bala”. Nos anos oitenta, 

houve o desmatamento da área, sendo uma parte do espaço, transformada em 

campos de futebol, enquanto a outra parte foi ocupada pela Universidade Federal 

do Ceará (Campus do Pici). 

Em meados dos anos noventa, em virtude da crise habitacional 

vivenciada pela população de Fortaleza, ocorreu a ocupação da área do Planalto 

do Pici, onde estavam localizados os campos de futebol. Assim, no final da 

década de noventa, essa área abrigava cerca de trinta mil habitantes, em 

aproximadamente seis mil domicílios3. 

Atualmente, o bairro Planalto Pici compreende as comunidades: Fumaça, 

Entrada da Lua, Inferninho e Feijão, abrangendo cerca de trinta e sete (37) mil 

habitantes, em sua maioria, crianças e adolescentes.  

Diante de todo esse contexto, o movimento popular no bairro Planalto Pici 

representou e, ainda representa, o grande fio condutor que tem levado o bairro a 

transformações, tanto no âmbito estrutural, pois hoje a população residente 

dispõe de transporte, saneamento básico (em algumas ruas), água, luz e telefone, 

como no âmbito organizativo, uma vez que os moradores do bairro contam com o 

apoio de diversos equipamentos comunitários, ampliando, com isso, as 

possibilidades de lutas por melhores condições de vida e saúde dessa 

comunidade.  

Para tanto, destacamos a seguir, alguns dos equipamentos sociais 

disponíveis na área do Planalto Pici que se mostraram relevantes no decorrer da 

pesquisa, exigindo assim uma breve apresentação de seus históricos e objetivos: 

 

                                                 
3
 Informações coletadas do documento intitulado: A História do Pici, de autoria do educador e pesquisador 

popular Leonardo F. Sampaio, um dos fundadores do Espaço Cultural Frei Tito Alencar, entidade que tem 

funcioando como referência na luta popular de resistência da área do Pici. 
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Centro Social Urbano César Cals – CSU, primeiro Centro Social de 

Fortaleza, criado no ano de 1971, com o objetivo de oferecer serviços, tanto 

sociais, como de saúde, à população carente da periferia da cidade.  

Atualmente, o CSU passou a ser denominado de Centro de Cidadania, 

oferecendo à comunidade diversas atividades e serviços, como atendimento 

advocatício e psicológico, creche, etc, bem como uma unidade de saúde, 

composta por cinco equipes de saúde da família que atendem cerca de 6.500 

famílias e desenvolvem atividades ambulatoriais, como consultas médicas e de 

enfermagem, por exemplo, visitas domiciliares, planejamento familiar e educação 

em saúde, dentre outras. 

No ano de 2002 teve início a Residência em Saúde da Família, tendo 

como instituição formadora a Universidade Federal do Ceará, através do 

Departamento de Saúde Comunitária.   

 
Associação dos Organizadores Sociais e Serviços – AMORA foi a 

primeira associação do bairro; por esse motivo se configura como um núcleo 

organizativo de grande relevância, já que possui um histórico de grandes lutas.  

A AMORA é uma entidade sem fins lucrativos, fundada no ano de 1980, 

por iniciativa da direção e da equipe técnica do serviço social do Centro Social 

Urbano César Cals, órgão da Prefeitura Municipal de Fortaleza.  

Criada, inicialmente, com o nome de Associação dos Moradores das 

Ruas Adjacentes ao CSU César Cals, a AMORA, segundo alguns informantes, 

surge atrelada ao poder público, como instrumento de controle social na época do 

regime militar e, através de políticas assistencialistas, se contrapõe ao trabalho 

desenvolvido pelas Comunidades Eclesiais de Base – CEBs, que nesse período 

davam início a uma missão de fé e ação conscientizadora junto à população 

carente das áreas que hoje formam o bairro Planalto Pici, quais sejam, Fumaça, 

Inferninho, Feijão e Entrada da Lua. 

No decorrer dos anos, através de muitas lutas, a direção da AMORA foi 

conquistada por membros das CEBs, dando início, assim, a uma nova 

caminhada, tanto na entidade, como na comunidade. 

A nova direção estabeleceu mudanças nas práticas e metodologia da 

entidade, buscando, ainda, novas parcerias, sobretudo com a comunidade e 
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demais organizações comunitárias. A partir daí foi se consolidando um percurso 

de luta pela melhoria das condições de vida da população. 

 
Espaço Cultural Frei Tito de Alencar – ESCUTA, é uma entidade que 

teve início no ano de 1980, sendo resultado de um trabalho voluntário 

desenvolvido conjuntamente com as CEBs. O ESCUTA vem trabalhando 

essencialmente na animação, organização e capacitação de educadores 

populares, tendo como preocupação básica o engajamento em atividades 

direcionadas para a arte e a cultura popular.   

O ESCUTA permaneceu por muitos anos como um espaço comunitário 

informal, reunindo pessoas no planejamento e realização de ações coletivas, 

objetivando o bem-estar da população, estabelecendo para tanto, parcerias no 

sentido de concretizar projetos, cursos etc. A partir do ano de 2002, após amplas 

discussões acerca da necessidade de dar ao espaço uma conotação jurídica, 

autonomia e valorização da especificidade do trabalho com arte, a cultura e a 

educação popular, iniciou-se um processo de construção e fortalecimento do 

mesmo, enquanto Espaço Cultural legítimo, criativo, dinâmico e participativo com 

capacidade de interferir e transformar a realidade vivenciada pela comunidade do 

Planalto Pici. 

É assim que o ESCUTA tem, atualmente, a missão de ser um espaço de 

produção, divulgação e incentivo à arte, educação e cultura popular como 

instrumentos necessários ao desenvolvimento local e ao fortalecimento da 

cidadania. Visando Ampliar o conhecimento e a autoestima da comunidade, bem 

como respeitar o meio ambiente e atuar com programações de inclusão da cultura 

popular na sociedade e em políticas públicas, O ESCUTA compõe a história do 

movimento organizativo do bairro com bastante vigor. 

Os objetivos básicos do ESCUTA se resumem em: promover a educação 

popular, através da arte e da cultura; elaborar programas de interesses coletivos 

visando recursos para auto-sustentação da entidade, assim como viabilizar a 

geração de emprego e renda; assessorar grupos culturais e entidades 

comunitárias; e realizar estudos e pesquisas concernentes a temas culturais, 

religiosos, sócio-econômicos e políticos. 
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Grupo de Desenvolvimento Familiar – GDFAM é uma entidade que foi 

fundada no ano de 1997, com o intuito de possibilitar através de atividades sócio-

culturais, educacionais, assistenciais e de iniciação profissional a inserção de 

crianças, adolescentes e suas famílias em um processo de construção e 

fortalecimento da cidadania, objetivando, ainda, a inserção das mesmas na 

sociedade como agentes de transformação, buscando com isso, a inclusão social.  

O GDFAM desenvolve diversas atividades, abrangendo as áreas: 

 Educação: educação infantil, biblioteca comunitária, informática 

profissionalizante e corte e costura; 

 Cultura: Cursos de flauta, percussão, capoeira e pintura em tecido; 

 Preventiva: pastoral da criança, elaboração de remédio caseiro e 

segurança alimentar.  

 

6.2. A organização da comunidade: conflitos e desafios na 

construção do espaço social 

 

            6.2.1. O papel das CEBs na construção da organização popular 

 

No tocante à organização da comunidade, o estudo revelou que o bairro 

Planalto Pici apresenta uma trajetória de luta permeada pelos constantes embates 

entre poder público, com sua ação centralizadora e repressora das manifestações 

populares, em pleno período ditatorial, e o surgimento dos ideais de uma Igreja 

progressista, através de um trabalho de conscientização da população, 

desenvolvido pelas Comunidades Eclesiais de Base – CEBs. 

Neste ponto, o cenário local é reflexo dos acontecimentos em âmbito 

nacional, que se sucederam durante o regime militar, onde ocorria a repressão a 

todo e qualquer esforço de organização das camadas populares. Nesse tempo, 

também, se observa uma articulação da resistência popular, que se dá, 

especialmente no momento em que a Igreja passava a se questionar acerca de 

seu papel nesse processo. É assim que uma parcela significativa da Igreja 

propõe-se posicionar-se ante o grande dilema: a quem apoiar? Ao Estado, com 

sua política ditatorial e transnacional? Ou à base social popular, que clamava por 
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melhores condições de vida e constituía a grande maioria da população 

brasileira? 

Para compreendermos melhor esse cenário, bem como os 

acontecimentos nos quais se encontra inserido o bairro Planalto Pici em seus 

movimentos organizativos populares, é preciso recuar na história nacional, no 

período em que se destaca a tríade relacional: Estado – Igreja – Movimentos 

Sociais. 

 

6.2.1.1. A tríade estado, igreja e movimentos sociais 

 

Diante da solicitação dos movimentos sociais, que ansiavam pelo apoio 

da Igreja, na época da ditadura brasileira, a Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil – CNBB tinha que decidir qual o caminho a seguir. É então que, segundo 

Fleury (1985), a CNBB convocou o arcebispado da época, para uma reunião com 

o intuito de definir seu posicionamento diante do golpe militar de 1964.  

Após uma reunião longa e conturbada, não se chegou a um consenso por 

haver dois textos de declaração: um texto preparado por dom Geraldo Sigaud, 

arcebispo de Diamantina (MG), onde a Igreja exaltava a atitude dos militares, 

agradecendo-os por salvarem a pátria das mãos dos comunistas. E outro texto, 

de dom Hélder Câmara, destacando que a voz da Igreja não se calaria em 

momento algum a favor dos pobres. O resultado dessa reunião foi uma 

declaração de caráter duplo, pois a Igreja objetivava manter boas relações tanto 

com o Estado, como com a base social popular mais progressista. Como relata 

Fleury: 

 

Ela quis permanecer em boas relações com os dois, ao mesmo tempo. E 
por isso a declaração da CNBB de maio de 1964 é um modelo perfeito 
de conciliação no texto, sem base na dinâmica da realidade (...). O 
resultado é a duplicidade: a Igreja proclama seu apoio a esse Estado, 
porque eliminou o comunismo e, ao mesmo tempo, o critica por estar 
pisando nas lideranças operárias e camponesas, prendendo estudantes, 
por dizer que é comunista a base militante da Igreja. A Igreja reivindica 
finalmente o direito de falar em nome dos pobres. (1985:56) 

 

Fleury destaca ainda que, durante alguns anos a Igreja católica 

permaneceu na indecisão; nesse ínterim, sofria constantes assédios advindos do 

bloco militar, no intuito de desligá-la definitivamente de sua base social.  
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Após vários conflitos travados com o Estado, propiciados por documentos 

que relatavam a realidade social da época, como por exemplo: um dossiê de 

noventa e cinco casos de torturas, apresentado na assembléia da CNBB em 

1971, pela Pontifícia Comissão de Justiça e Paz; a carta pastoral de tomada de 

posse de dom Pedro Casaldáliga, intitulada: Igreja na Amazônia em luta contra o 

latifúndio e a marginalização social, e o documento dos bispos do Nordeste, 

denominado, Ouvi os clamores do meu povo, uma forte denúncia contra o modelo 

econômico que pauperizava a maioria da população, um setor da Igreja terminou 

por mudar sua base de sustentação real na sociedade, optando pelas bases 

populares e se revelando como grande aliada no processo de construção de um 

espaço social mais justo e igualitário. Conforme nos conta Fleury: 

 

Mas nós estávamos vivenciando a época mais difícil, 68 em diante, o 
período mais repressivo. Nesse momento a Igreja se questionou: o que 
fazer? Dada a sua condição histórica, sua cultura e suas estruturas que 
estão enraizadas na sociedade brasileira, a igreja teve potencial e 
capacidade para criar um espaço social de articulação dos movimentos 
liberais com o movimento popular. Daí vai surgir a famosa expressão 
„Dar voz e vez a quem não tem voz e não tem vez‟. A Igreja funcionou 
como uma espécie de partido político, criou esse espaço social para que 
setores populares, setores liberais, movimento estudantil, movimento de 
profissionais, tivessem lugar para se encontrar e falar da realidade, 
discutir os seus problemas, um espaço social para mobilizar gente. 
(1985:22-23) 

 

Barreira (1992) enfatiza, também, este aspecto da história nacional, ao 

tecer considerações acerca do papel da Igreja na sociedade brasileira.  

 

A preocupação maior com o papel da Igreja na sociedade acontece 
principalmente no momento em que ela expõe mais explicitamente sua 
ação social, transpondo seus limites internos. Isso não significa dizer que 
a Igreja não tenha participado anteriormente da política, mas que a nova 
dimensão que liga fé e organização popular representa sua expressão 
como uma força social capaz de elaborar um projeto agregador e 
dinamizador de práticas sociais. (BARREIRA; 1992:92-93) 

 

Entretanto, Barreira frisa ainda que, ao longo da história brasileira se 

registra no papel da Igreja uma tentativa de inclusão das classes populares, mas, 

no entanto, se observa também, reiteramos, uma postura política de caráter 

dúbio, uma vez que há momentos em que a Igreja mantém aliança com o Estado, 
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enquanto em outros momentos dá ênfase a suas críticas políticas a esse mesmo 

Estado.  

Barreira ressalta ainda que, em 1962, com o Concílio Vaticano II, bem 

como no decorrer do período de repressão, parte significativa da Igreja católica se 

configurava como espaço aglutinador dos movimentos populares. Isso não implica 

dizer que nesse período a Igreja, como um todo, articulava-se enquanto lugar de 

assimilação do protesto social, visto que a literatura que discute a Igreja católica 

destaca o apoio da mesma ao golpe militar de 1964.  

É assim que pensamos serem as reflexões de Barreira acerca da Igreja 

no Ceará bastante adequadas: 

 

Quando, em 1964, D. Fragoso assumiu a diocese de Crateús, interior do 
Ceará, no seu discurso de posse destacou a opção pelos oprimidos. Ao 
longo do tempo, desenvolveu a idéia de uma Igreja popular que “nasce 
na vida do povo”. A posterior criação das CEBs, a partir de 1979, é o 
ponto convergente de um trabalho que chegou a envolver 400 grupos, 
incluindo dezenas de padres e centenas de animadores. (...) Entretanto, 
enquanto D. Fragoso inaugurava, no interior, no período de repressão, 
uma tentativa mais ousada de organização popular, na cidade de 
Fortaleza, na paróquia do bairro Dias Macedo, o padre proibiu falar de 
assuntos de natureza política que contrariasse a ordem pública. 
(BARREIRA; 1992:96) 

 

Partindo destas considerações, cabe-nos concordar com a referida 

autora, ao destacar a coexistência, na Igreja, de trabalhos políticos que refletem 

tanto a opção de base conservadora como a de base progressista. Então, não 

pretendemos privilegiar uma abordagem reducionista do papel da Igreja católica 

na sociedade, mas clarificar sua dinamicidade diante dos conflitos sociais. A esse 

respeito, um relato de um educador popular da área do Planalto Pici, citado por 

Sampaio, é bastante ilustrativo: 

 

Com a mudança de vigário na paróquia do Henrique Jorge, surge o 
conflito na Fumaça e Veneza entre linhas de Igreja. De um lado, as 
CEBs; do outro, a hierarquia conservadora. Os agentes tinham 
consciência do grau do conflito e refletiam com o povo que na Igreja 
também existem opressores. Mas as pessoas ficavam confusas porque o 
padre não apoiava as CEBs. Em quem acreditar? Tinha freiras e 
seminaristas apoiando, mas o poder do padre era maior. (1999:44) 

 

Esse relato nos leva, ainda, à compreensão da Igreja católica não 

somente como força social capaz de formular um embasamento político, mas, 
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sobretudo, como força impulsionadora de idéias e discursos junto às classes 

populares, que recaem na construção de uma nova visão de mundo, permitindo 

com isso, a percepção e formação de um sujeito histórico-social. 

Assim, diante da interferência do poder militar em todas as instituições, a 

Igreja se configurou como espaço, mesmo dentro de ambigüidades, em que as 

classes populares podiam se reorganizar, e isso se deu através do trabalho de 

educação popular desenvolvido pelas Comunidades Eclesiais de Base – CEBs.  

 

6.2.1.2. As Comunidades Eclesiais de Base – CEBs 

 

As Comunidades Eclesiais de Base – CEBs, pode-se dizer que 

constituem uma base significativa das pedagogias críticas no cenário pós-colonial 

brasileiro. As CEBs surgiram trazendo consigo uma nova visão de Igreja, a partir 

do momento que modificou, não apenas as tradicionais organizações em 

paróquias, mas, principalmente, o direcionou seu discurso, tendo como foco os 

pobres e oprimidos. A mudança de público permitiu, ainda, o aflorar de 

problemáticas mais complexas, que iam além da fé ou da busca do reino de 

Deus; e diante da concreticidade dos conflitos sociais, a Igreja passou a 

vislumbrar questões como latifúndio, fome, miséria, enfim, a magnitude de um 

certo caos urbano (BARREIRA, 1992).  

Desde então, as CEBs vêm se expandindo, não somente no cenário 

brasileiro, como também, em toda a América Latina, adentrando nas áreas rurais 

empobrecidas e nas periferias urbanas, difundindo uma nova utopia de libertação 

(SCHERER-WARREN, 1993). 

É importante ressaltar, ainda, que a opção preferencial pelos pobres, que 

marca as práticas sociais brasileiras advindas dos movimentos populares junto à 

Igreja na América Latina, tomou suas matrizes legitimadoras da Teologia da 

Libertação e do pensamento do educador Paulo Freire. 

De acordo com Nóbrega (1988), tendo como elemento central a 

transformação da realidade, a Teologia da Libertação se pauta dentro de uma 

práxis libertadora e ambiciona transformar não só o contexto religioso, mas 

também o econômico, o político, o social e cultural. 



70 

 

A teologia da libertação participa dessa transformação ao se tornar o 
referencial teórico de um agir, oferecendo princípios e valores para 
ajudar os homens a assumirem seu papel histórico no processo de 
mudanças sociais. Assim, a teologia da libertação se coloca no interior 
de uma práxis com suas outras dimensões sem se confundir com 
sistemas econômicos ou políticos. Por isso, teologia e práxis não se 
estendem igualmente sobre os mesmos conteúdos. A práxis é o lugar 
teológico fundamental desta Teologia da Libertação. Práxis e teologia se 
relacionam dialeticamente. (NÓBREGA, 1988:64-65) 
 
 

Segundo Barreira (1992), a adoção de um trabalho prático nas áreas 

periféricas, seguindo os princípios da Teologia da Libertação, ocorreu de forma 

gradual, registrando-se, primeiramente, iniciativas isoladas e só posteriormente foi 

adquirindo um caráter mais sistemático. A referida autora resume, ainda, a 

atuação da Igreja nos bairros periféricos a duas situações: discutir problemas da 

comunidade, visando uma organização popular, e em ocasiões conflituosas que 

exigiam ações defensivas, onde, muitas vezes, a Igreja atuava como mediadora 

junto aos órgãos públicos.  

Neste ponto, o depoimento de um agente pastoral, citado por Sampaio, é 

importante no sentido de verificar como foi se erguendo gradualmente o processo 

de construção das CEBs em Fortaleza e que passos deram início à caminhada no 

bairro Planalto Pici: 

 

O projeto partiu do desafio sentido pelos agentes de enfrentar a 
realidade de Fortaleza e juntar-se à população excluída da sociedade, 
que veio do campo expulsa pelo latifúndio e vão se amontoando na 
periferia da cidade, ocupando terrenos e construindo seus “lares”. (...) E 
assim diante dos conflitos com as instituições governamentais e da luta 
pela terra contra os que se diziam proprietários, o povo foi se 
organizando mais. Nasceram ali lideranças filhos da própria luta, 
alimentados pela oração, a esperança e a fé, gerando-se assim a 
primeira Comunidade Eclesial de Base em Fortaleza. (1999:40-42). 
 
 
 
O grupo de agentes eclesiais com um ano depois analisava que a 
semente estava plantada na Veneza. E o povo precisava andar com 
suas próprias pernas. Nós nos propomos apenas a assessorá-los, pois 
como missionários temos que semear em outras áreas e daí decidimos ir 
para a favela da Fumaça. Mapeamos as ruas e começamos o trabalho. 
(...) Começávamos rezando, lendo textos da Bíblia e refletíamos sobre a 
realidade ali existente. (...) Essas reflexões levavam as pessoas a 
descobrirem as causas dos problemas e encontrarem soluções de forma 
coletiva e com isso ia gerando uma nova consciência (1999:40-42). 
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Defrontamo-nos aqui com uma história vivida e pensada, que vai se 

instalando e ganhando corpo, a partir da perspectiva popular. Os fatos históricos 

desse tempo marcam os indivíduos que os vivem de modo diferente. A memória 

individual e coletiva das populações, contudo, esclarece traços importantes do 

passado, por vezes se sobrepondo a uma história dos vencedores. Vê-se, então, 

uma história que vai se tecendo no dia a dia, depositária de importantes 

testemunhos e especialmente assinalada por um tipo de “datação” e seleção 

pessoal do que contar e do que foi importante do seu ponto de vista. Halbswachs 

(1968) ressalta a existência de múltiplas temporalidades na memória coletiva das 

gentes. Ele afirma, contudo, que a memória coletiva não é arbitrária, ela necessita 

de avalistas, de um auditório social que cada pessoa traz quando elege o que 

lembrar. 

É que as memórias de um indivíduo estão vinculadas ao grupo social em 

que ele se insere. Constroem-se em função de quadros comuns de referência e 

trazem modulações sobre as imagens do passado. Nós podemos ver, contudo, 

como estamos a ser reconduzidos, pela fala das lideranças populares do Pici, 

para o tempo e o espaço comunitário. Parece haver uma história comunal 

contínua, em que o grupo popular vai se retratando. 

Freire sempre vira o papel da linguagem junto à elaboração que faz uma 

consciência crítica. Ele percebia o quanto a linguagem traz as marcas da 

dominação e da alienação.  

Como uma das bases legitimadoras de uma nova forma de ser Igreja, o 

pensamento do educador brasileiro Paulo Freire, também ele é marcado pela 

influência das organizações religiosas consideradas radicais, nos finais dos anos 

cinqüenta e início dos anos sessenta. Relaciona-se, inclusive, como uma matriz 

identitária importante do pensamento freireano com o marco da Teologia da 

Libertação que foi a Conferência Episcopal de Medellín, conforme assinala Mayo: 

 

Freire, ele próprio um „homem de fé‟, foi influenciado certamente na 
gênese de suas idéias pelas organizações religiosas radicais que 
marcaram presença no Brasil no final dos anos 1959 e início dos anos 
1960. Há fortes semelhanças entre as visões emancipatórias de Freire 
sobre a educação e o documento educacional produzido pelos bispos 
latino-americanos na Conferência Episcopal de 1968, em Medellín, na 
Colômbia, representando um marco no desenvolvimento da Teologia da 
Libertação (2004:21). 
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É assim que relacionando o processo de produção do mundo social com 

os traços estruturais escravocratas e pouco democráticos da sociedade brasileira, 

o educador Paulo Freire, em sua pedagogia do oprimido, vai vincular as relações 

culturais e os arranjos institucionais com o processo e as relações de produção 

que se gestam nas formas do estágio do capitalismo que temos no Brasil.  

Trabalhando com educação de adultos, Freire (1987) assinala a 

necessidade do oprimido buscar sua palavra, os significados para sua experiência 

de vida e luta, que no processo de alienação vivido são aprisionados. Dizia Freire 

que a práxis seria a interpretação política da realidade onde atuamos, com vistas 

a mudá-la, em uma permanente reflexão-ação. O resultado dessa ação-reflexão, 

que acontece no bojo dos movimentos e práticas sociais seria uma 

intersubjetividade produzida nessa tentativa de prática política emancipatória.  

Vejamos como se produz em Rubi, liderança do Planalto Pici, animadora 

da rede que tem sua sede no Espaço Cultural Frei Tito de Alencar. Repare-se, 

inicialmente, como aparece sua vinculação às CEBs: como uma alternativa ao 

movimento hierárquico da Igreja católica, mas também como uma opção por um 

modelo de vida voltado para a solidariedade que se explicita como prática de 

participação popular: 

 

Meu despertar foi aos 13 anos. Eu passei longo tempo de minha vida 
dedicada aos trabalhos religiosos dentro da igreja católica. Dentro da 
igreja católica eu passei por todos os processos, só não fui bispa, mas 
assim: eu fui catequista, eu fui animadora de crisma, eu fui da liturgia, eu 
fui da comunicação, da equipe de comunicação... Eu tinha todo um 
processo dentro da minha adolescência e da minha juventude e aí houve 
um despertar. Foi um processo todo de despertar ao ponto de 
chegarmos, assim, a fazer parte, a criar praticamente todo um processo 
de mudança na paróquia onde tudo era só o padre. Quando eu comecei 
era só o padre que decidia e a gente foi se engajando, foi crescendo 
junto com outras pessoas e nesse despertar a gente foi fazendo algumas 
reivindicações até chegar ao ponto de formarmos conselho paroquial, 
conselho administrativo (...). 

 

 Um ethos de solidariedade passa a se esboçar e tomar corpo, com o 

crescimento como pessoa, o aprofundamento das opções familiares se fazendo 

junto à luta popular que se vai urdindo como modelo de vida. Repare-se a nítida 

visão que Rubi vai delineando, ao mostrar a crescente adesão ao trabalho 

popular, enquanto por outro lado vai se afastando de outras opções.  
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Rubi se percebe claramente escolhendo caminhos, modos de vida 

fundamente apartados da convencional maneira de seguir, que ela metaforiza no 

“perder coisas” que seus filhos sentiam falta. Essa opção por um caminho que ela 

considera difícil e apartado de uma vida mais egocêntrica; infenso às lutas 

comunitárias e aos mandatos políticos de seu tempo e lugar, parece ser clara à 

Rubi, que se percebe vivendo outra alternativa, como uma outra forma de viver 

religião que inclui a luta social. Vejamos como ela aprofunda a questão: 

 

O processo foi muito interessante – das CEBs – foi aí que eu me 
identifiquei e foi acontecendo um despojamento muito grande: dos meus 
hábitos, da maneira de vestir, de me comportar...Mas é interessante que 
as pessoas não perdem isso, a gente é que vai sentindo cada vez mais a 
necessidade de se tornar quanto mais comum, melhor; quanto mais 
simples, melhor. Tinha coisas na minha vida que eu era muito apegada e 
achava que nunca eu deixava (...) E a gente foi ficando por aqui e 
estamos até hoje e às vezes uma das coisas que eu penso é como é que 
eu estou há vinte anos praticamente assim (...) Por isso houve um 
grande rebu na minha vida. Até aí eu acreditava que podia transformar 
alguma coisa. Como eu era dentro da igreja, eu acreditava que podia 
transformar isso à nível de povo (grifo nosso) e houve muita divergência 
também nesse aspecto. Cheguei ao ponto de ser até expulsa desse 
processo, mas aí, dentro disso, eu acreditava realmente nisso e achava 
que estava fazendo uma coisa muito grande, muito boa, até eu conhecer 
o processo político. Foi aí o momento que eu decidi despertar o meu 
senso crítico de que a coisa não mudaria só pela religião, mas tinha esse 
outro lado social.  

 

Vê-se como Rubi parece expor a necessidade de que uma prática política 

e social amplie sua ação de transformação do mundo, pela via da participação 

popular. Devido à hierarquia rígida da Igreja católica, ficara claro à Rubi, de início, 

uma cisão de caminhos pedagógicos e políticos, como também religiosos, dentro 

da própria Igreja. A seguir, ela constata que também fora da Igreja havia alianças 

a fazer e rupturas a efetivar, uma vez que a ambiência política maior exigia uma 

atuação mais precisa na luta social.  

Na clareza da visão de Rubi, haveria um caminho de perdas e de 

escolhas no trajeto da luta popular, que tornava explícito um aprendizado que se 

ia fazendo, com saberes da luta dos subalternos e que se iam constituindo como 

divisória, no plano concreto, de um outro tipo de vida social. Vejamos: 

 
(...) Hoje eu já tenho três filhos. Hoje eu peguei meu filho mais velho 
fazendo questão que eu visse algo. O que tem vinte anos ele dizia... Ele 
viu o meu de nove anos brincando com os bonecos e a brincadeira dos 
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bonecos era fazendo greve, reivindicações, aí ele fez questão de trazer 
perto de mim para que eu ouvisse. Ele dizia:  
- Olhe, você não pode brincar com esse tipo de coisa que você está 
fazendo com seus bonecos, se não você vai ficar igual a seu pai e sua 
mãe. Aqui é proibido brincar essas brincadeiras, você tem outras formas 
de brincar, porque você bota seus bonecos é pra reivindicar, é pra fazer 
greve, que conversa é essa? Parece que aprendeu isso com seu pai e 
sua mãe!  
 Quer dizer, era uma maneira de contestar algo que ele... Talvez 
ele gostaria que o pai e a mãe não fossem, não sei de onde ele queria 
surgir... Naturalmente reclama por algumas perdas porque nós andamos 
muito com eles no sábado, no domingo, finais de semana, eles juntos 
também perdendo alguma coisa, alguns momentos de lazer e não tem 
jeito agora. A gente então, percebe ele reivindicando de uma outra 
forma. 

 

Rubi aponta que um educador popular faz rupturas com um tipo de vida 

social, como ela observa ter feito; e escolhe mostrar isso, a partir da fala do filho, 

que percebe os pais em uma luta política, reivindicatória, como assinala o jovem. 

Rubi observa que em seu crescimento vai buscar o saber das classes 

subalternas, negando uma reflexividade mecânica que poderia pensar o saber 

comum como completamente ideologizado. Como diz Carlos Rodrigues Brandão 

(1979), ao referir-se a esse aspecto construtivista e não reflexo do que vai se 

constituindo como saber na luta social e que vai se distinguindo como um tipo de 

abordagem educacional, que une a prática pedagógica com a política: 

 

Para não ser mais um inimigo, o educador popular não pode ser menos 
do que um aliado dos educadores, das práticas e das redes sociais 
populares de produção e circulação do saber subalterno. Ao invés de 
partir do princípio usual na ideologia dominante de que uma prática 
pedagógica popular não existe e a sua cultura é reflexa, deve partir do 
princípio inverso, de que é a sua própria prática que não existe, a não 
ser como tendência de ser parte de uma educação de classe.O ponto de 
partida do educador popular não é a combinação de recursos de sua 
cultura com uma cultura popular tida como dada, e nem é um projeto 
idealizado de libertação do povo, que começa e termine ilusoriamente 
dentro de círculos de cultura. O seu ponto de partida é um compromisso 
político entre os dois sistemas de educação, desiguais quanto à origem 
de seus sujeitos, mas iguais quanto a seus fins: pedagógicos ou 
políticos. (BRANDÃO, 1979:22) 

 

A ideia de que uma práxis concreta, que educa pedagógica e 

politicamente o povo é percebida por Rubi como diversa do simples discurso 

progressista; parece clara no discurso que se vai fazendo altissonante. Segundo 

ela, esta prática alternativa, calçada nas problemáticas reais da população seria o 

caminho político e religioso mais correto.  
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Parece que haveria uma prática progressista distante dos “problemas 

reais da população” e outra que os reconhece e parte deles. Rubi parece anotar 

com vigor esse aspecto, quando conta-nos o modo como foi questionada por um 

jovem, que se reportava a uma espécie de alienação da Igreja - e é então que a 

sua opção pelo movimento popular das CEBs se clarifica.  

Vejamos como ao referir-se ao modo superficial como o movimento 

popular se vinculava, na luta social, aos reais problemas da favela Buraco da Jia, 

um jovem questiona Rubi e ela, então, percebe um caminho cuja práxis social 

seria uma práxis política real, de participação junto às situações cotidianas da 

favela. Conhecer a favela Buraco da Jia seria algo que não poderia se dar apenas 

no plano do discurso: toda uma filosofia da práxis aí se esboçava e clarificava 

caminhos: 

 

Eu fui muito questionada e relutei muito em não querer acreditar... Eu 
estava na paróquia quando um jovem... Eu ainda estava no grupo de 
jovem, eu participei de vários grupos de jovens... Quando um jovem veio 
questionar e foi muito forte; ele bateu muito na gente, achando que a 
gente não fazia nada. Foi muito doloroso pra mim porque eu me 
dedicava quase integralmente e quando ele questionava, dizia: vocês 
estão bem aqui − mas vocês já foram ali na favela? E a gente achando 
que era toda chic, já tinha ido à favela... Porque lá onde eu morava tinha 
a questão. Uma das coisas que eles tinham lá era o Buraco da Jia e eu 
já tinha ido ao Buraco da Jia, mas era de outra forma. Então, a partir do 
despertar do senso crítico, é que houve uma mudança radical na minha 
vida a partir... Também do movimento fé e política, onde houve a 
iniciação... Aqui a gente despertou e aí eu dei uma guinada radical, 
quando eu saí dessa igreja de hierarquia e passei para as CEBs. Foi 
uma mudança radical, porque eu nunca pensei na minha vida que eu 
viesse fazer uma opção de vida de deixar praticamente tudo, porque tem 
que ter um grande despojamento (...).  

 

A organização reflexiva do pensamento popular, não se separa de uma 

ação e uma atuação na vida pessoal que não é isenta de riscos e perdas. A 

formação do sujeito que vai assumir a luta popular é percebida pelas lideranças 

populares como construída de modo continuado, não é feita espasmodicamente, 

aos rompantes, mas exige uma formação em ação, diversa de uma idéia de 

formação como conhecimento intelectual, apartado das realidades histórico-

culturais a serem enfrentadas.  

Rubi deixa ver uma reflexão importante para o pensamento popular e que 

as academias deveriam incorporar: não há formação sem o enfrentamento real 

das problemáticas severas que se está a estudar. Formação exige intervenção 



76 

 

junto ao dinamismo das realidades estudadas. Também se depreende dessa 

visão, a percepção de formação como algo que se constrói em um tempo longo 

de luta popular junto a uma coletividade. Vejamos como Rubi continua a urdidura 

de sua reflexão: 

 

Não é que eu tenha ficado sempre na posição que eu estou hoje aqui, 
mas a gente vai ficando, é como se eu tivesse passado alguns meses na 
porta de entrada e hoje eu já estou mais na cozinha que é quando a 
gente faz o tempero... Mas quando a gente diz vinte anos de luta parece 
muito tempo, mas é um processo muito lento, é tanto que aqui, por 
exemplo, a formação é de cinco, dez anos, às vezes, pra gente descobrir 
uma pessoa que possa ficar à frente como uma liderança ou que você 
deposite confiança e que dê continuidade ao processo. Até porque há 
uma emigração. Aqui, por exemplo, quantas pessoas excelentes já 
passaram, ótimas e em momento X tiveram que dar adeus, até por 
questão de opção de vida, condições de vida e opção? Então, eu tenho 
ficado mais eu e o Leonardo, porque a gente tem relutado contra isso, a 
gente ta sempre se afirmando como opção de vida, porque se não fosse 
isso nós não estaríamos aqui também, porque há toda uma cobrança... 
Familiar e uma cobrança social. Os parâmetros sociais não permitem 
que a gente esteja sempre perdendo algo em prol... Se sacrificando e 
tendo uma perda em prol... Do acreditar, do não perder a esperança... 
Do acreditar que é preciso a gente dar uma mãozinha (...) É uma opção 
que a gente tem que alimentar no dia-a-dia.  

 

A reflexão sobre essa formação gradual do educador popular no Planalto 

Pici, tendo como uma de suas bases a matriz religiosa das Comunidades 

Eclesiais de Base, está presente não apenas nos discursos das lideranças, mas 

também, em poesias escritas por atores sociais que se fizeram presentes nestes 

momentos e que resumem de forma simples e objetiva o percurso dessa história, 

destacando, sobretudo, as potencialidade e dificuldades de uma luta popular: 

 

O TREM COMUNITÁRIO 
 
São 14 anos de solidariedade, união, fraternidade, fé e 
perseverança. 
São as cinco estações no percurso da linha do trem 
De uma Comunidade Eclesial de Base. 
O trem tem um destino, 
Só que em cada estação desce alguém e entram outros, 
Tem alguns que vão até o final da linha, 
Por isso o trem sempre tem alguém. 
Mas para ele não sair da linha, parar no local certo 
E seguir na hora certa, é preciso que tenha um guiador. 
Na Comunidade Eclesial de Base, 
Quem guia a palavra é Deus, 
Através da Bíblia e da fé. 
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O final da linha é o próprio reino de Deus 
Sendo construído aqui e agora. 
Mas nesse trem existem vários obstáculos, 
Porque quem vai dentro dele são pessoas, 
E cada pessoa tem suas limitações. 
Aquela pessoa que não tem como objetivo maior dentro da 
comunidade, 
O sentido das cinco estações, 
Ela vai ficando pelo caminho 
E outros vão assumindo. 
Por isso o trem não pára. 

 

O despertar das pessoas envolvidas no processo de organização da 

comunidade para a dimensão da luta social e para a compreensão de que atuar 

no movimento popular é algo bem mais amplo do que o simples conhecimento da 

realidade; constitui uma ideia de formação do sujeito da luta popular 

emancipatória, como vimos. Fica evidente que, para Rubi, haveria de se formar 

“um sujeito para a luta comunitária”. Observamos como esse desiderato implica 

uma constante busca de uma práxis emancipatória, onde reflexão e ação se 

tornam elementos essenciais no processo de transformação dessa realidade.  

 Na prática, o cotidiano da vida levava ao engajamento total desse grupo 

(de Rubi) na nova proposta de ser Igreja, que se desenvolvia nas CEBs, e que 

aos poucos foi se delineando como imanente ao percurso de luta da comunidade 

do Planalto Pici, fazendo renascer e crescer, em muitos membros dessa 

comunidade, a esperança  de uma vida melhor. Juntar os aprendizados da Igreja 

ao sujeito político que se erguia, parece próximo da idéia de tentar um recurso 

ainda mais enraizador; as referências populares aglutinando-se, retratando-se, 

tentando fortalecer o núcleo de resistência comunitário.     

É nesse cenário de luta, que fé e ação se confundem, fazendo brotar 

conquistas há tempos sonhadas e traçando os caminhos da libertação que 

passam a constituir uma ideação do novo sujeito político junto ao “novo jeito de 

ser Igreja”. Como destaca Rubi: 

 

As CEBs foi fundamental na nossa organização. Talvez a gente até 
pudesse ter sido outra coisa, mas como nós somos originados das 
CEBs... Era uma novidade aqui em Fortaleza, a Teologia da Libertação e 
as CEBs, quando foi compreendido qual o seu papel... Que as CEBs era 
como igreja, o novo jeito de ser igreja que se poderia desempenhar, 
então aqui houve de fato tudo que é possível dentro de umas CEBs, 
originalmente assim... Por exemplo, “é a igreja viva no meio do povo”; 
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essa palavra se torna vida e faz com que as pessoas transformem a 
oração em ação... Que isso seria uma coisa concreta. Então, dada a 
organização de mutirões para abrir ruas, para melhorias de casas, nas 
reivindicações de energia, de telefone, de água, quer dizer... Porque 
antes não tinha tudo isso aqui. As CEBs chegou num momento básico, 
para implementar todas essas questões que a comunidade necessitava. 

 

Pode-se observar pela forma como as CEBs vai se corporificando nas 

comunidades, que um processo de reflexão vai se urdindo e insiste em afirmar 

que o crescimento ou atuação sócio-política é um novo jeito de ser Igreja e viver a 

solidariedade comunal. 

 

Então, tudo que vinha... As CEBs tava muito sintonizada, curso de 
alfabetização de adulto também, no método Paulo Freire, foi uma 
novidade muito grande. O que é que tudo isso causou? Caminhos de 
libertação do povo, das pessoas que se engajaram. Quem de fato 
conheceu a proposta, até hoje permanece com essa luz, com esse 
vínculo onde estão. Então a gente era baseado na palavra. Quando se 
refletia... A bíblia era um instrumento fortíssimo, porque esse povo 
estava tendo acesso pela primeira vez a essa palavra em suas mãos e 
na mente. Então era tudo muito novo, porque você refletir a palavra a 
partir da questão econômica, geográfica, religiosa e política, poderia 
assustar, mas era tudo muito novo, né? E isso era que ia libertando as 
pessoas. Era esse tipo de Igreja. Os cânticos eram interligados, o que 
dava uma força muito grande. E então se celebrava a palavra, quando 
celebrava a eucaristia. Era tudo nessa linha. As caminhadas, as visitas 
em casa... E partia-se também para a solidariedade, porque se tivesse 
uma pessoa doente em casa, as pessoas iam visitar; sempre se fazia 
alguma coisa e todo mundo tinha notícia de todo mundo; na hora que 
adoecia uma pessoa, alguém sabia e ia lá (...). 

 

Aqui se vê não só o compromisso com a emancipação de uma classe 

social, em seu caminho de construir uma sociedade diferente, mais democrática, 

aberta, mas se apontava as características e as exigências de uma formação que 

se ia constituindo, onde o aspecto maior da luta política, seu como que “núcleo 

duro”, não se apartava do necessário trabalho com o aspecto da construção de 

uma intersubjetividade mais amorosa, solidária.  

É importante percebermos que a atuação política implicava exigências 

educacionais de formação do sujeito muito específicas e, por seu lado, a 

formação religiosa, dentro dessa forma de “fazer a igreja do povo” se inseria no 

processo de resistência que se erguia no Planalto Pici e se dava pari passu com o 

recrudescimento do aparato de manutenção do estado capitalista.   

Ressaltamos, então, que o papel da Igreja no fortalecimento da 

participação social e, especificamente, na organização da comunidade do bairro 
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Planalto Pici, se clarifica tanto nas falas dos atores que vivenciaram todo o 

processo, como nas práticas pedagógicas objetivando ampliar a dimensão 

interpretativa da realidade. E, conforme Barreira (1992), a análise acerca dos 

problemas urbanos e o arcabouço teórico que fundamenta a pedagogia adotada 

na consecução dos trabalhos comunitários, são dimensões que têm a capacidade 

de concretizar, junto aos movimentos populares, uma simbologia que orienta uma 

visão e um sentido de ação social. 

 

6.2.2. O CSU como equipamento de organização e controle da 

comunidade 

 

O estudo, portanto, indicou que o processo de coação da organização da 

comunidade do Planalto Pici se insere dentro de todo o contexto nacional, 

inclusive no que diz respeito à criação de um aparato institucional, visando à 

manutenção da pretensa ordem vigente. E é no bojo desse conjunto de atos que 

se davam na década de setenta, que acontece a criação de Centros Sociais 

Urbanos – CSUs. Segundo Souza (2000) o Programa CSUs foi desenvolvido em 

nível nacional, no ano de 1975 e tinha como um de seus objetivos favorecer a 

participação dos habitantes das cidades no processo de desenvolvimento do 

modo – acumulador de riquezas, acrescentaria - como ele se fazia. Souza 

observa ainda que: 

 

De certo modo, é a questão do somatório de esforços do povo e do 
governo que se tenta evidenciar. Fica implícita nessa preocupação uma 
concepção de Estado benfeitor, fazedor de justiça, necessitando para tal 
do reconhecimento do povo. (...) O programa CSU estimula também, ao 
nível de Estados e municípios, a criação de projetos locais como meio do 
poder público fazer-se efetivamente presente junto às camadas 
populares. (2000: 50) 

 

Neste ponto, alguns atores sociais que vivenciaram esse processo de 

implantação e implementação do Programa CSUs no nosso campo de estudo, 

observam que, mesmo com o objetivo formal de favorecer a integração social, a 

construção do CSU, dentro da realidade dessa comunidade, funcionou também 

como aparato de controle das manifestações populares, sendo, inclusive, palco 

da primeira associação de moradores do bairro.  
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Sobre este aspecto, Barreira (1992) destaca, em seus estudos sobre 

periferia em Fortaleza, que apesar do regime autoritário ter concentrado suas 

ações, ele também apresentava uma face controladora das organizações de 

bairro: 

 

Os antigos comitês democráticos dos bairros Romeu Martins e 

Tiradentes foram transformados em clubes recreativos. Em ata de 

reunião do dia 12.12.68, realizada no bairro Dias Macedo, a assistente 

social transmitiu ao Conselho do bairro a ordem de ”não falar de 

assuntos contrários à ordem pública sob pena das reuniões serem 

proibidas”.  (BARREIRA, 1992:25)  

 

No caso do bairro Planalto Pici, a resistência popular que tinha seu braço 

forte no Espaço Cultural Frei Tito Alencar – ESCUTA, percebia bem que as 

associações que se erigiam então, tinham essa marca forte de controle estatal, 

esse modo de adentrar-se nas comunidades para fazer valer a organização do 

Estado capitalista.  

Sabemos, porém, que a sociedade política e a civil não são um bloco 

monolítico (SANTOS, 2000). Possuem lógicas e racionalidades em conflito; 

trazem mimetismos, modos de burlar os avanços reais da justiça social, inclusive. 

A racionalidade estético-expressiva, que funda a resistência cultural no ESCUTA, 

traz a força da solidariedade baseadas na vizinhança e na comunidade. Ainda, 

uma espécie de racionalidade moral e prática, vai levando valor às lutas por 

direitos sociais. Trazem contradições e, se estas se dão em todo o tecido social, 

explicitam-se nas instituições estatais das localidades. Vejamos os depoimentos 

citados por Sampaio: 

 

Nesta mesma ocasião foi iniciada a construção do CSU, equipamento 
social, de programa Federal à época da repressão e que tinha a 
finalidade maior de promover as organizações de bairro, bem como de 
controlá-las (1999:18). 

 
 

Por volta de 1971, com a inauguração do CSU surgiu a idéia de se 
organizarem, através de associação de moradores, no entanto a primeira 
associação foi criada em 1978 por empenho da direção do CSU. 
(1999:18) 
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No tocante às áreas de implantação dos CSUs, de acordo com o Decreto 

no. 004/75 do Conselho de Desenvolvimento Social, citado por Ammann (1985), 

que expõe os motivos da criação desse programa, é dado destaque ao espaço 

periférico, onde estão situadas as populações de baixa renda: 

 

Partindo da premissa de que se agravam os problemas decorrentes do 
acelerado processo de urbanização no Brasil, a exposição de motivos nº 
004/75 do Conselho de Desenvolvimento Social, aprovada pela 
Presidência da República, recomenda a “implantação de unidades 
integradas de prestação de serviços sociais e de promoção de atividades 
comunitárias”. Em que pese a abrangência a que se propõe o CSU, a 
exposição de motivos privilegia nitidamente as áreas de lazer e cultura, 
chegando a mencionar atividades como a música erudita, modelagem, 
pintura, dança e ginástica rítmica, ao mesmo tempo que (pelo Decreto) 
se endereça à periferia das grandes cidades, onde predominem as 
populações de baixa renda. (1985:121) 

 

Entretanto, destaca-se, ainda, segundo a percepção de atores sociais da 

época, o jogo político imbricado nesta ação estatal, uma vez que se recomendava 

a construção dos CSUs em áreas que aglutinavam um maior índice de pobreza, 

mas, no entanto, esses Centros funcionavam (e, muitas vezes, ainda funcionam) 

sob a égide dos políticos eleitoreiros.  

É então que a instituição já nasce marcada por um olhar direcionado à 

população periférica, apresentava um viés que indicava essa população, não 

apenas como camada popular que vivia em precárias condições de vida, 

necessitando assim, de maior atenção do poder público, mas, sobretudo, como 

eleitores em potencial, que poderiam favorecer a ascensão e manutenção do 

poderio capitalista. Vejamos como se revela esse cenário no depoimento de 

Topázio, liderança que atua no bairro Planalto Pici, desde as lutas iniciais pela 

fixação na área: 

 

Na época do Presidente Médici. Nessa época que eu soube, onde tinha 
áreas de pobreza eles construíam um centro social, diziam que era para 
construir tudo em favela. Então, você pode observar que esses primeiros 
centros sociais foram tudo criados nessas zonas, mas em parte mais era 
a questão do voto mesmo em si; eles funcionavam em torno disso aí. 
Esse centro social ainda hoje quem manda nele é o vereador, é quem 
tira e bota diretor, é quem... Todo cargo de confiança que tem ali no 
centro é o vereador do bairro quem faz isso aí. 
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Finalmente, pode-se chegar a perceber que o político-institucional, aqui 

representado pela criação dos Centros Sociais Urbanos como “olhos do Estado” 

capitalista no mundo comunitário, quer significar também uma vinculação da 

cultura à estrutura da ordem vigente, como se ela devesse cimentá-la.  

Morin (2000), ao incidir sua arguta visão sobre o que nomeia como o 

“paradoxo global/local que anima o mundo contemporâneo” sugere que a 

resistência como projeto de emancipação humana é uma necessidade. Diz ele 

que é um desafio de sobrevivência do humano que o local exista, e que mesmo 

pertencendo ao contexto global, possa sê-lo sem desintegrar as suas identidades 

essenciais.   

O desequilíbrio da regulação global das riquezas tem hipertrofiado o 

princípio do mercado, que carreia para seu favor o princípio do Estado, em 

detrimento do princípio da comunidade. Santos (2000) não deixa de assinalar a 

pressão do que ele chama de princípio da comunidade, mas anota como o estado 

burguês tem naturalizado a passividade dos cidadãos.  

Para Santos, tem-se marginalizado o princípio da comunidade. Segundo o 

autor, a indiferenciação acirra as ocultações e a alienação; o domínio doméstico é 

ignorado e o “contrato social” funciona como unidade básica da empresa 

capitalista (2000:238-239).  

Ainda, a subjetividade envolve as ideias de auto-reflexividade e 

autonomia; e também tensiona a concepção de individualismo e individualista. A 

subjetividade é a face individual do processo de normalização, mas também de 

comunitarização, vista como uma solidariedade que se ergue grupalmente para 

enfrentamentos ante os processos de alienação e coisificação do humano.  

Considerando os caminhos particulares da vida comunitária, em sua 

organização, percebe-se que a comunidade (tomada como o núcleo que se 

assume como coletivo no lugar, bem como seu devir de comunidade imaginada) 

rompe uma serialização burguesa das subjetividades e se encaminha na direção 

de novos poderes (feminismo, espiritualidade, direitos humanos nos bairros etc.).  

As instituições, braços do estado capitalista (mesmo com contradições), 

são lugares de tensões radicais entre subjetividade, cidadania, comunitarismo e 

controle estatal. Tentando uma crítica da regulação social capitalista, por meio do 
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CSU, no bairro do Planalto Pici, se esboçaria um campo novo de resistência e luta 

participativa popular? Aprofundemos.    

 

6.2.3. Assistencialismo e clientelismo: os reflexos da política estatal 

 

Após um período de grandes lutas, no Planalto Pici, que reuniram várias 

lideranças que hoje constituem o cenário de movimento popular local, viu-se, na 

leitura dos variados grupos que encenam o continuar da luta hoje, uma espécie 

de cooptação dos sujeitos que protagonizavam o movimento inicial.  

É assim que algumas antigas lideranças passaram a funcionar como 

braços políticos dos movimentos eleitoreiros do poder conservador. O pujante 

movimento inicial da luta por moradia e saneamento do bairro passa a se travestir 

de associação local e se colocar como fazedor de pequenas concessões de 

serviços à população. Verbas e mais verbas de projetos de saneamento local são 

“sumidas”; as obras são parcialmente feitas; respostas sobre o assunto são 

sistematicamente negadas (assistimos a uma longa e penosa via de solicitações 

que o Fórum de Saúde Popular, realizado no ESCUTA fez; sem resposta 

sempre). A luta por moradia foi se dando entre os mesmos silenciamentos.  

Em meio a esse percurso, os “vereadores” colocam mesmo as equipes de 

saúde do PSF dentro e fora do serviço (demitindo uns e admitindo outros) a seu 

bel-prazer, conforme também testemunhamos e registramos nos apontamentos 

das histórias de vida que foram redigidas pelos funcionários - que “ficaram” e que 

solicitaram anonimato para a colocação feita por eles - por ocasião de uma 

capacitação feita pela Universidade aos funcionários da Unidade de Saúde, onde 

funciona o PSF. 

É a partir dessa rendição, segundo a leitura dos grupos que combatem 

essa posição, que se vai dividir (lotear?) toda a área do Planalto Pici, colocando-

as sobre a proteção (submissão) de determinados vereadores.  

A leitura crítica desse processo, feita por núcleos organizativos da 

comunidade, em sua luta de resistência, permeia todo esse processo de formação 

das lideranças populares no contexto mesmo de seus enfrentamentos concretos.  

Barreira (1992) enfatiza que as abordagens que tratam acerca do 

mandonismo local destacam o ambiente rural como reservatório de práticas 
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assistencialistas e clientelistas, entretanto, os estudos sobre a Cidade revelam 

que a adoção dessas práticas não se limita apenas ao contexto rural, uma vez 

que aspectos similares se registram no espaço urbano, tendo as características 

de poder como recinto mais fecundo.  

A difusão de equipamentos sociais como o CSU, ao mesmo tempo em 

que “assiste‟ a população, em alguma medida, expande a “lógica” da dominação e 

do clientelismo. Dessa forma é que nosso estudo revelou o assistencialismo e o 

clientelismo como práticas sociais locais, se apresentando assim, como 

características do poder vigente, em seu anseio de cooptação da luta popular que 

vinha tomando corpo.  

É nesse contexto é que se vai gestando uma correspondente reação no 

seio da vanguarda e da resistência popular, reação que vai exigir um percurso 

educativo específico e exigências avultadas de enfrentamento desse processo 

pela luta popular.  

É situação bastante comum, no contexto brasileiro, a implementação de 

políticas públicas que têm como base o assistencialismo, onde o poder público 

busca responder de forma imediata e superficial, não resolutiva, enfim, às 

necessidades da população. Essa prática de disfarces, muitas vezes, termina por 

causar uma acomodação das camadas populares, dificultando, com isso, o 

desenvolvimento da participação popular e, conseqüentemente, a efetivação de 

conquistas mais seguras e amplas. 

Barreira (1992) relata o caso da cidade de Fortaleza, onde com a 

ascensão ao poder dos chamados coronéis, passava a vigorar uma manobra 

política que permitiu, por um longo período, um revezamento no poder local, ou 

seja, uma alternância no comando político que poderia se dar tanto de forma 

pessoal, como através de eleição de parentes ou amigos que comungassem com 

os mesmos ideais. Essa prática terminava por evidenciar duas características 

marcantes do período, quais sejam, empreguismo e assistencialismo. 

A referida autora ainda destaca que nesse período ocorria com maior 

veemência a efetivação de obras sociais, especificamente em 1980, no Governo 

Virgílio Távora, tendo a figura da primeira dama Luíza Távora como modelo das 

práticas paternalistas, que iam desde a doação de bens (ou alimento) à 

população carente até a criação do Programa de Assistência aos Favelados – 
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PROAFA, que passou a conduzir, posteriormente, os planos nacionais e locais de 

habitação popular.     

A política era então assumida, conforme Barreira (1992), não como 

gestão da coisa pública, mas tão somente como manifestação de um grupo no 

poder, que objetivava a efetivação de vantagens pessoais, utilizando-se, para 

tanto, do exercício administrativo, sendo este transformado em recinto de 

concretização de práticas assistencialistas.  

Dessa forma, os espaços que poderiam ser utilizados em benefício das 

comunidades, acabavam por se transformarem em um instrumento de legitimação 

política e funcionavam como um “véu” frente à dura realidade da cidade, uma vez 

que, tentavam mascarar, para a comunidade, os fatos reais, impedindo assim, o 

desenvolvimento de uma participação ativa e consciente.  Esse fato pôde ser 

percebido claramente pelo grupo de resistência do bairro Planalto Pici, conforme 

nos conta uma liderança: 

 

(...) O CSU, acho que ele tem trinta e três anos... E quando fizemos essa 
descoberta que a gente tinha muito... A partir das reuniões, é uma 
riqueza... a gente vai fazendo as descobertas juntos... Que esse órgão 
estava ali, com toda uma pregação, uma ideologia repressora. Oferecia 
muitas coisas pra comunidade, mas essa comunidade não reivindicava, 
não se organizava e as pessoas eram assistidas... Os jovens, as 
famílias, não cresciam a partir de uma organização. Você ia na busca 
dessas pessoas e você sentia um atrelamento muito forte a partir da 
direção do Centro Comunitário, da assistente social, da direção. Aí foi 
que nós descobrimos que eram dois (...) na mesma comunidade e o que 
estava lá mesmo dizendo que era comunitário e que vinha do governo, 
que estava a serviço da comunidade, na verdade não era, porque era 
como se fosse papa na boca das pessoas, porque ninguém via nada 
crescer.  
 Tanta necessidade na comunidade! E não se abria rua, nada, 
porque as pessoas continuavam do mesmo jeito, mesmo tendo um 
Centro Comunitário com médico, com piscina, com quadra de esporte e 
até aparentemente muitas coisas poderiam ser boas para a comunidade, 
mas cadê o crescimento pessoal? (...) 
 A pessoa que tá com fome e você vai falar de direitos, e logo em 
seguida vem uma e dá comida, a pessoa vai gostar mais de quem tá 
dando a comida, né? E a gente tem uma consciência de não encher as 
barrigas e deixar as cabeças vazias e aí a gente paga muito caro por 
isso, tivemos que pagar e ainda pagamos. Como é que você quer se 
contrapor a uma situação dessa de pregar uma coisa que só cura as 
cabeças, não cura a barriga? É muito difícil. Por isso que somos 
pouquinhos; agora a nossa história só tem um sentido: resistência 
(RUBI). 
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Esse depoimento nos leva, ainda, à compreensão de que ao retratar um 

dos papéis da organização e participação popular, que é fazer brotar nas 

camadas empobrecidas uma consciência crítica da realidade social, destacando a 

dificuldade de se contrapor à oferta de comida que as “assistentes sociais do 

governo” faziam a um povo faminto, essa liderança demonstra o receio sentido 

pelo movimento de cair na prática assistencialista.   

Neste ponto, o pensamento freireano nos ajuda a ultrapassar esse temor, 

no momento em que elucida a questão da diferença entre assistência e 

assistencialismo, analisando a campanha do Betinho e o tratamento dado à fome 

nesta ação que tomou, de algum modo, todo o país.  

Vejamos a análise que Freire faz da campanha contra a fome em todo o 

Brasil e a distinção que estabelece entre consciência e conscientização: 

 

Creio que isto é exatamente o que a campanha da fome liderada por 
Betinho vem fazendo. Vem tornando a fome entre nós algo que, apesar 
de sua concretude, não era, antes: um destacado em si. Uma presença 
chocante, incômoda, indignante. Não tenho dúvida de que Betinho 
jamais pensou em organizar uma campanha puramente assistencialista 
porque sei também que ele distingue perfeitamente assistência de 
assistencialismo. A assistência é necessária. Ela pode inclusive 
deflagrar, e na realidade já o fez, o processo de conscientização, na 
medida em que, sublinhando a carência e começando a aguçar a 
curiosidade dos “assistidos”, vai possibilitando a eles assumir-se como 
sujeitos através de seu engajamento na luta política. (...) Recentemente, 
li uma afirmação exemplar de Betinho que tem que ver com estas 
considerações. “Nunca soube”, disse ele, “de nenhum faminto que 
tivesse feito a quem lhe trouxe um prato de comida um discurso como 
este: „Obrigado, senhor, mas não posso aceitar seu gesto porque é 
assistencialista‟.” O discurso do faminto é o seu próprio ato de comer a 
comida. É diminuindo a necessidade que maltrata que ele fala. É a partir 
dessa coisa concreta – comida – que responde a esta outra igualmente 
muito concreta – a fome – que o faminto pode, inclusive, preparar-se 
para, compreendendo melhor ou começando a compreender a razão de 
sua fome, se engajar na necessária luta contra a injustiça (FREIRE; 
2003:236-237). 

 

Será que seria um dado inexorável, o prato de comida (dado pelas 

assistentes sociais) causar um impedimento vital na luta popular do Planalto Pici? 

Ou será que houve uma derrota interior, de certo modo, sentida por Rubi, uma 

vez que sua compreensão da fome do outro seria superlativa (por ser moradora 

do lugar e conviver ali), intensa, a ponto de dar-lhe a impressão de ser uma 

dificuldade intransponível? A internalização do opressor pelo oprimido é algo que 

existe e que pode se apossar da luta popular como temor. Teria acontecido isso, 
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em alguma medida, com a direção do movimento, feita a esse tempo de que nos 

fala Rubi? 

Nenhuma forma subjetiva atua por conta própria. Na vida cotidiana as 

formas subjetivas de expressão são múltiplas, complexas e atravessam diferentes 

textos. Acontecem combinações onde o discurso público é revisto e resignificado, 

de modo a comportar a lógica da luta popular e seus objetivos.  

A luta popular como atividade estruturada aponta a centralidade de 

pensarmos os contextos onde se dão. O contexto é que vai definir o significado, 

as transformações ou a proeminência de uma forma subjetiva particular, tanto 

quanto a própria forma. Ao analisarmos o processo de luta popular dos moradores 

do Planalto Pici, devemos atentar para os momentos em que o fluxo subjetivo – 

no qual os sujeitos sociais produzem suas narrativas sobre sua ação política 

consciente – estanca, ainda que provisoriamente. Daí atentarmos para o 

momento do prato de comida dado pelas assistentes sociais do governo para 

interceptar a linha reivindicatória manifesta pela luta popular por melhores 

condições de vida no Planalto Pici. 

Freire nos ensina que ao conferirmos a algo uma autoridade externa, ela 

pode ser introjetada, Rubi pareceria ter sido atemorizada pela cessão do prato de 

comida pelas assistentes sociais do governo, como ela diz? Ouçamos a 

referência freireana: 

 

Não há verdadeiro limite sem a assunção por parte do sujeito livre da 
razão de ser moral do mesmo. A exterioridade do limite só se autentica 
quando se converte em interioridade. A autoridade externa há de ser 
introjetada, tornando-se assim autoridade interna. (FREIRE; 2003:197) 

 

A analogia que fazemos da campanha da fome pelo Betinho com a 

questão da luta popular por melhores condições de vida feita pelos moradores do 

Planalto Pici, no que se refere à distinção entre assistência e assistencialismo, 

leva-nos a distinguir também entre o que seja tomada de consciência e 

conscientização. 

Assim como o prato de comida pode ser dado para que, levantada da 

fome, a pessoa possa lutar contra a injustiça, também a tomada de consciência 

precede o processo de conscientização. Vejamos com Freire: 
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Sobre a mesa em que trabalho, escrevo e leio e que me acompanha 
quase “fraternalmente” desde minha chegada a Genebra em 1970, tenho 
agora livros, papéis, aparelho de som, telefone, canetas. Deles, tomo 
consciência. Se acham todos presentificados à minha consciência, mas 
não dentro dela. A tomada de consciência é o ponto de partida. É 
tomando consciência do objeto que eu primeiro me dou conta dele. 
Dando-se à minha curiosidade o objeto é conhecido por mim. A minha 
curiosidade, porém, diante do mundo, do “não eu”, tanto pode ser 
puramente espontânea, desarmada, ingênua, que apreende o objeto 
sem alcançar a razão de ser possível do mesmo, quanto pode, virando 
processualmente, a curiosidade que chamo epistemológica, apreender 
não o ou um objeto em si, mas a relação dos objetos entre si, 
percebendo a razão de ser dos mesmos. (...) No primeiro caso, o da 
tomada de consciência, o conhecimento fragmentário fica ao nível 
preponderante da sensibilidade do objeto ou do fenômeno. No segundo, 
apreendendo as relações entre os objetos e a razão de ser dos mesmos, 
o sujeito cognoscente produz a inteligência dos objetos, dos fatos, do 
mundo. O sujeito cognoscente conhece criticamente, sem que isto 
signifique não poder haver errado ou se equivocado. É isto que venho 
chamando leitura do mundo que precede sempre a leitura da palavra. 
Leitura do contexto, leitura do texto, uma implicando a outra. (...) Na 
tomada de consciência como na conscientização, aprofundamento 
daquela, lemos o mundo e podemos ler a palavra. Na pura tomada de 
consciência a nossa leitura é ingênua enquanto na conscientização nos 
vamos fazendo mais críticos. (FREIRE; 2003:235) 

 

Aliado ao caráter assistencialista, muitos informantes apontaram também 

o clientelismo como prática que perpassa a participação popular dentro do 

contexto do Planalto Pici, e nesse ponto a figura de políticos que surgem e 

ressurgem em períodos eleitorais ganha destaque, desviando, muitas vezes, o 

papel de determinadas organizações populares, que passam a funcionar como 

meros instrumentos de legitimidade política. Conforme relato de Ônix, liderança 

do Grupo de Desenvolvimento Familiar – GDFAM, presente nesse cenário desde 

o início da ocupação da área do Planalto Pici: 

 

(...) A associação nunca teve pulso forte para ter força, mas de certa 
forma contribuiu, a AMOCAP que nós chamamos, que é a associação 
mãe do bairro, contribuiu... de forma assistencialista, porque ela se 
definiu politicamente, ela esteve sempre ao lado dos políticos 
paraquedistas, né, e conseqüentemente sempre ao lado da Patrícia 
Gomes e do Ciro, como sempre isso nos deu uma desvantagem muito 
grande na parte de organizar a comunidade, porque sempre que chega 
na época da política, eles se implantam lá dentro, pra gente é muito 
difícil, pra gente que mantém essa postura... Eu acho de uma forma 
mais... Séria, né, eu não estaria chamando os outros de não sérios, mas 
eu acho uma postura mais reivindicatória, uma postura mais dentro 
daquilo que a gente acha que é o melhor mesmo, o bem comum, a 
justiça para todos, a gente tem encontrado dificuldades na parte de 
organização, isso é muito comum em todos os bairros, principalmente 
periféricos, é muito comum. 
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Dessa forma, para alguns informantes, esse caráter clientelista 

circunscrito no percurso da participação popular no Planalto Pici tem dificultado 

uma maior e melhor organização da comunidade no que se refere às lutas por 

melhores condições de vida e, sobretudo, saúde. Então, as conquistas, muitas 

vezes, vêm permeadas pela política de favores, se destacando aqui algumas 

entidades organizativas que acabam por deixarem transparecer suas tendências 

políticas atreladas ao clientelismo, permitindo com isso uma interferência nas 

lutas populares e um direcionamento das conquistas sociais para ações de âmbito 

puramente imediatistas. Problemáticas mais amplas como, por exemplo, uma 

maior cobertura e um melhor atendimento na Unidade de Saúde, terminam por 

serem colocadas em segundo plano. Novamente o depoimento de Ônix se mostra 

relevante: 

(...) o centro comunitário não tem nos proporcionado um atendimento de 
qualidade, é precário o atendimento e com essa divisão de zonas, 
dividiram o Planalto Pici em etapas, em zonas e isso dificultou, porque o 
dia que a gente adoece, não é o dia da nossa área. Então, as nossas 
conquistas não são, de certa forma, nesse estilo, eu não considero que 
as lutas que a gente poderia ter travado com mais veemência, com 
mais... Força é aquela que daria uma estrutura ao bairro, como quem 
diz: “Depois vocês me retribuem com voto”. 

Safira, outra liderança do GDFAM, reforça essa percepção ao destacar a 

inércia concernente à pseudoatuação das lideranças cooptadas pelo poder 

público, uma vez que, a partir dessa relação de apadrinhamento, entre entidade 

organizativa e políticos eleitoreiros, se configura um jogo, onde a entidade acaba 

por se desviar de seus reais objetivos. Esquecendo completamente qualquer idéia 

de compromisso com o social, a entidade vai-se tornando, assim, sem nenhum 

caráter mobilizador e, passando a deslocar seu compromisso organizativo, realça 

como preocupação básica o fortalecimento e a manutenção de um vínculo com o 

grupo do poder. 

 

(...) A AMOCAP que infelizmente no meu entendimento não serve mais 
para nada porque virou um jogo entre políticos, não tem muito 
comprometimento com o povo. O que a gente conhece, o que a gente 
sabe é que a presidente está desde 1990, nunca saiu do poder, muito 
envolvida em política, mas aquela política que “eu te dou tu me dar outra 
coisa de volta”. A gente não ver ela se mobilizando, algum projeto para 
articular o povo de seus direitos, da cidadania, conselho de saúde que a 
gente tentou, a gente não viu uma pessoa da AMOCAP, agora no 
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Movimento dos Conselhos Populares – MCP também não tem ninguém 

da AMOCAP. Então, é uma associação de faz de conta (...). 

 

Sobre esta relação estabelecida entre as instituições governamentais e as 

organizações sociais periféricas, mediado por favores, traço que define o 

clientelismo, Frey (2003) comenta que é fato corriqueiro nas cidades brasileiras, 

onde associações tradicionais de moradores desenvolvem uma dependência de 

práticas de favorecimento pessoal. O clientelismo busca concretizar os seus 

interesses, geralmente, à custa de outras organizações que adquirem práticas 

similares. Assim, essas associações tendem a apresentar uma freqüente 

incapacidade de engajamento em atividades que exigem um trabalho cooperado, 

isto é, em colaboração com outras organizações populares. Entretanto, 

demonstram, também, bastante efetividade na obtenção de recursos públicos, 

tendo como intermediários os vereadores.  

Frey destaca ainda que essa intermediação entre a administração pública 

e as associações comunitárias locais, se configura como uma das fontes 

decisivas de legitimidade política dos vereadores, que por sua vez mantêm o jogo 

político dominante.  

Um dos entrevistados retrata claramente este aspecto, ao relatar o 

percurso de idealização e criação da primeira associação de moradores do bairro 

Planalto Pici. Destaca o entrevistado, o forte atrelamento do grupo local que se 

organizava, ao órgão público: no caso o Centro Social Urbano César Cals, onde 

se insere o Programa Saúde da Família; ressalta a deturpação do objetivo da 

associação, uma vez que esta era utilizada, inicialmente, como forma de suprir 

financeiramente as carências do CSU e também assinala como vai se instalando 

o “acordo” como instrumento de disfarce dos reais direitos da população, 

incentivando, ainda, uma formação de lideranças fundamentada na política 

clientelista: 

 

A AMORA foi criada através das assistentes sociais, da direção do CSU, 
então ela trouxe a idéia de formar uma associação de moradores, mas 
formou dentro do Centro. Então eram os pais, os jovens que 
participavam lá, as mães, foram convidadas algumas pessoas, e tinha 
como fim... O povo passou a contribuir algum tempo achando que 
recebia benefícios em troca, como se fosse uma associação beneficente, 
os movimentos que eles faziam era pra ajudar na própria manutenção 
comunitária, por exemplo, pra manutenção da piscina... Então ela 
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passou a ser paralelo... Se o governo tivesse dificuldade de manter o 
Centro essa associação servia desse elo, uma coisa totalmente errada, 
né? O povo contribuía... Esse caixa lá mantinha essas despesas do CSU 
e o povo contribuindo achando que tinha o direito aos benefícios que 
tinham lá, mas principalmente o que substitui a questão do plano 
funerário, uma inversão, porque qualquer pessoa tem direito ao morrer a 
Prefeitura ela fornece o caixão, e lá era uma questão lógica era só a 
diretora do Centro solicitar quando uma pessoa morria na comunidade e 
vinha, e as pessoas estavam acreditando que isso era benefício da 
associação... E depois a própria direção criou uma formação assim... 
Nos membros, porque tinha uma senhora aqui que muito tempo ela foi e 
ainda é, porque ela é muito mais conhecida como Maria faz favor porque 
ela fazia isso através da associação. Então depressinha ela ia à 
Prefeitura trazia esse caixão e ajeitava o enterro, e o pessoal achando 
que era uma coisa beneficente, porque o povo é muito difícil se apossar 
dos seus direitos, porque muita gente até sabe, mas não age, sabe que 
têm direitos, mas é uma coisa como se fosse distante, na hora que 
precisa tem que recorrer... No caso essas pessoas assim que eram 
cabos eleitorais, acho que o que pesava mais era que essas pessoas 
elas se tornavam cabos eleitorais (RUBI). 

 

Neste ponto, destacamos a crítica de Lojkine a Castells, destacada por 

Gohn (1997), ao afirmar que a contradição e a transformação social feita pelos 

movimentos sociais, não deve ser vista no sistema apenas, mas nas práticas 

sociais. Precisamos considerar as contradições internas, que dão movimento aos 

fenômenos sociais, vistos como processo.  

Não podemos reduzir o ator social – os sujeitos dos grupos populares 

organizados, que constituem os movimentos sociais urbanos, como os que 

estamos a observar – apenas como suporte de uma função econômica, que 

sustenta uma noção funcionalista de sistema. Para Lojkine, Castells, pensar os 

oprimidos urbanos apenas como reprodutores da força de trabalho no contexto do 

capital mundializado, barra a luta política das classes populares. 

Gohn (1997) enfatiza a idéia da resistência popular como prática coletiva: 

a história e a sociedade são formadas por uma articulação de experiência, 

produção e poder. A experiência está basicamente estruturada ao redor de 

relações de sexo e gênero, a produção é organizada em relações de classe e o 

poder está estabelecido a partir do estado. 

Segundo Gohn, reportando-se ao pensamento de Castells, haveria uma 

lógica política que passa a vincar fortemente a lógica da resistência popular e isso 

traz contradições para setores das classes populares. Os movimentos sociais não 

seriam, no seu perceber, apenas agentes de transformação social. Eles 

possuiriam limites políticos e técnicos. Estariam sujeitos ao jogo do clientelismo 
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político, em troca de demandas imediatas. Enfim, estariam funcionando, 

sobretudo, sob o fluxo do que ela nomeia como “lógica política”. 

Será que os limites para a luta popular, que o clientelismo trazia, 

significariam estancamento definitivo e impossibilidade de avanços na resistência 

dos subalternos? Não estaríamos, então, vendo o futuro de modo fatalista, 

inexorável, como não seria em Freire, que via o futuro com seus possíveis, a ser 

problematizado? Negando as potencialidades transformadoras dos movimentos 

sociais, será que não estaríamos a pensar o capitalismo como algo sem 

contradições e imutável? 

Lojkine ressalta outro aspecto da participação popular, ao conferir força e 

possibilidade de contestação aos movimentos sociais. É que ele diz que não só 

há resistência para as forças do poder e sua acumulação pelas classes 

dominantes, feita pelos movimentos sociais, mas há a crítica da própria formação 

social em seu conjunto. Vejamos como Gohn assinala este aspecto do 

pensamento de Lojkine, que confere aos movimentos sociais o papel de esboçar 

e desenvolver uma nova hegemonia (um novo tipo de poder cimentado pelo 

consentimento popular): 

 

Os movimentos sociais urbanos têm a possibilidade de contestar, 
diretamente, não só o poder econômico da classe dominante, mas 
também o modo de reprodução do conjunto da formação social, tanto 
econômica quanto social. (GOHN; 1997:201)  

 

Partindo para o âmbito da saúde é importante ressaltar que muitas das 

práticas adotadas pelo modelo hospitalocêntrico tinham por base o clientelismo, 

onde a prestação de serviços de saúde era direcionada à população como mero 

favor, excluindo, assim, o direito de cidadania.   

Dentro desta perspectiva de análise, a contribuição de Martins Júnior 

(2003) é bastante relevante, ao afirmar que depois de anos de usurpação do 

direito de participação política ativa dos cidadãos, vislumbra-se alguns avanços 

na relação estabelecida entre sociedade e poder público, mesmo que, muitas 

vezes, esses avanços ainda ocorram de forma isolada.  

Martins Júnior destaca, também, a crescente conscientização da 

sociedade no que concerne à importância de garantir os direitos e deveres de 

cidadania, bem como, na mesma medida, o aumento de uma nova consciência do 
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papel do Estado, passando esse a ser compreendido “não mais como mero 

provedor de necessidades de seus clientes (população) e sim como coordenador 

de um difícil processo de desenvolvimento de uma sociedade mais justa, mais 

farta e mais fraterna”. (MARTINS JÚNIOR; 2003: 61) 

Martins Júnior (2003) frisa ainda a importância de uma melhor 

conscientização dos profissionais de saúde no tocante ao desenvolvimento desse 

relevante processo, objetivando o direcionamento de suas práticas, e com isso 

amparando um precioso estímulo ao fortalecimento da participação social no 

planejamento, execução e avaliação das ações em saúde.  

É assim que o grupo de resistência popular do Planalto Pici, representado 

pelas diversas entidades organizativas do bairro, une esforços na luta contra a 

superação de práticas assistencialistas e clientelistas que, como reflexos de uma 

política estatal repressora e controladora, ainda persistem no cenário local.  

Diante disso, repensar o percurso de luta é uma constante dentro desse 

processo de resistência, onde conquistar espaços, re (fazer) caminhos, traçar e 

concretizar estratégias, são tarefas primordiais na busca pelo fortalecimento da 

participação popular neste contexto.   

 

6.2.4.  A luta por moradia: um símbolo de organização e resistência 

 

O estudo apontou um movimento aglutinador inicial centrado na luta pela 

moradia e pelo saneamento básico do Planalto Pici. Conforme foi mencionado 

anteriormente, a formação da comunidade do Planalto Pici se deu ainda no 

período da Segunda Guerra Mundial, onde algumas famílias foram ocupando a 

área gradativamente, sendo que o auge desse processo ocorreu na década de 

cinqüenta com uma ocupação coletiva. 

A maioria das famílias que ocuparam essa área era formada por 

imigrantes, que sendo expulsos do campo, vinham para a cidade em busca de 

melhores condições de vida. Entretanto, quando aqui chegavam, essas famílias 

percebiam que a realidade no contexto urbano era bem mais cruel; passavam 

assim a se amontoarem nas periferias, ocupando terrenos e construindo suas 

moradias. 



94 

 

Esse processo de ocupação coletiva se configura como o eixo inicial de 

organização da comunidade do Planalto Pici, impulsionado pelos movimentos de 

resistência e luta pela fixação nesse espaço, onde eram constantes os embates 

travados entre moradores e os supostos proprietários das terras, além da 

fiscalização municipal. De acordo com depoimento registrado por Sampaio: “O 

embrião da organização popular aconteceu quando começaram os movimentos 

de fixação na área e de resistência às ameaças constantes de “tratores” 

destruidores das moradias”. (SAMPAIO, 1999:18) 

A experiência do Planalto Pici se enquadra, então, nas reflexões de 

Barreira (1992) ao sugerir que os movimentos sociais em Fortaleza podem ser 

classificados como movimentos de curta temporalidade, como mobilizações por 

transporte, saneamento e pela posse de moradia. Para a autora, essas 

mobilizações constituem o cenário de lutas sociais, oferecendo diferentes níveis 

de visibilidade de acordo com cada período histórico.  

Em nosso contexto de estudo, observamos que o Pici tem tentado algo 

mais sistemático, em variados âmbitos; a luta pela posse da terra vem se 

estendendo ao longo dos anos, exigindo com isso, a mobilização comunitária em 

diversos momentos. No entanto, em alguns aspectos se observa realmente 

interrupções; depois, com o exame aprofundado, vê-se ressurgir mais lá aquilo 

que parecia morto, sufocado, apagado da memória, inclusive. 

Pode-se observar esse silenciamento relativo da comunidade, diante dos 

embates travados com grileiros na luta pela moradia. A comunidade do Planalto 

Pici, organizada (a partir das alianças com as CEBs), levou à frente uma 

mobilização, no sentido de efetivar um processo de uso capião coletivo, como 

forma de garantir aos moradores o direito à terra.  

Então, em meio a conflitos e ameaças de variada natureza, foi-se urdindo 

o processo de luta pela legalização dessas terras, mas que, entretanto, foi 

cooptado, em parte, no momento em que o poder público, representado pelo 

Centro Social Urbano, se mostrou contra esse processo, fazendo uso de 

estratégias no sentido de neutralizar as ações desenvolvidas pelo grupo de 

resistência popular. A interferência do poder público, pois, resultou no 

emperramento do processo de uso capião coletivo, sendo assim, uma luta que até 

hoje se busca conquistar. Vejamos relatos de Sampaio: 
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Como a população estava bastante vulnerável, a cada momento surgiam 
pretensos donos da área e fiscalização municipal. O movimento na 
igreja, através da “Comunidade Eclesial de Base”, começou a manter 
aliança e orientar um processo de uso capião coletivo da área com 
assessoria jurídica. Como a política nacional, naquela década, foi de 
erradicação das favelas, houve resistência por parte de agentes do 
estado que atuavam na área ao processo de uso capeão coletivo. 
(SAMPAIO, 1999:19) 
 
 
Como alternativa o CSU apresentava um projeto de construção de um 
conjunto habitacional na base velha do Pici, “limpando a área ocupada”. 
De um total de 214 famílias, 150 já haviam delegado poder ao advogado 
da CEBs, quando o CSU divulgou para a população suposta injunção 
das CEBs de tomar as terras daqueles moradores. (SAMPAIO, 1999:19) 

 

Assim, nessa luta inicial do Planalto Pici, a questão da moradia parece ser 

um destacado percebido4 – que seria um fenômeno que incomoda, gera 

inquietação e passa a ser problematizado, visto em sua rede de relações causais. 

Em uma primeira visada, vemos que o incômodo, na verdade o sofrimento devido 

à questão da moradia vai ser destacado como um fato em si e, só aos poucos, no 

confronto de opiniões e inquietações, dor e necessidade de luta, o destacado 

percebido vai ser situado em um conjunto maior de relações entre realidade, que 

configuram uma construção social.  

Perceber o destacado em sua rede de relações é dar-se conta de que as 

realidades são fatos socialmente construídos e, portanto, mutantes. O processo 

de desvelamento do real, como movimento da consciência crítica se faz com 

                                                 
4
 A discussão acerca desta problemática é feita por Freire em sua obra: Educação como Prática 

de Liberdade, onde afirma: A pessoa conscientizada é capaz de relacionar fatos e problemas entre 
si, de compreender facilmente os nexos entre fome e produção de alimentos, produção de 
alimentos e reforma agrária, reforma agrária e reação contra ela, fome e política econômica, fome 
e violência e fome como violência; fome e voto consciente em políticos e partidos progressistas; 
fome e a recusa do voto a partidos e a políticos reacionários, com discursos às vezes 
enganosamente progressistas.(...) A pessoa conscientizada tem uma compreensão diferente da 
história e de seu papel nela. Recusa acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se para mudar o mundo. 
A pessoa conscientizada sabe que é possível mudar o mundo, mas sabe também que sem a 
unidade dos dominados não é possível fazê-lo. Sabe muito bem que a vitória sobre a miséria e a 
fome é uma luta política em favor da profunda transformação das estruturas da sociedade. Sabe 
claramente que a superação da fome passa pela existência de empregos nos campos e nas 
cidades, assim como a criação dos mesmos passa, mais uma vez, pela reforma agrária.(...) Uma 
das condições para que um fato, um fenômeno, um problema seja entendido em sua rede de 
relações é que se torne, dialeticamente, um destacado percebido em si. Primeiro que o 
compreendamos como algo nele mesmo para assim perceber que sua compreensão envolve suas 
relações com outros dados ou fatos (FREIRE; 2003:236). 
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estes distanciamentos do real para pensá-lo e, depois, com a inserção na prática 

novamente, após tomá-la como problema. 

Dessa forma, a partir do momento que passa a se transfigurar como um 

destacado percebido, a questão do direito à terra no Planalto Pici ganha destaque 

e detém a atenção, não apenas do grupo de resistência popular, que buscava 

uma maior organização e engajamento da comunidade na luta pela aquisição do 

uso capião, mas também, do poder público, representado pela direção do CSU, 

que, rapidamente, lançou mão de estratégias, visando paralisar esse processo de 

luta.  Conforme nos conta uma liderança, essa intervenção do poder público na 

questão de moradia ocorreu de forma desleal, uma vez que foram feitas 

acusações pejorativas ao grupo de resistência, ferindo a moral de seus membros 

e incutindo, com isso, a dúvida na população. Interrompeu-se, assim, o processo 

de luta pelo uso capião coletivo da área do Planalto Pici: 

 

(...) E foi quando nós começamos a nos organizar no sentido do direito à 
terra, porque aqui toda a área é apossada e tivemos um embate muito 
grande, porque fomos tachados de enganadores, de comunistas e 
vínhamos fazer reuniões com os advogados nas casas, juntávamos 
famílias e íamos de ruela em ruela...Assim que saíamos chegava um 
grupo de assistentes sociais desfazendo nosso trabalho. Então, quando 
a gente já estava... (...) tinha que ser com todos para poder reivindicar o 
terreno como um todo, quando estávamos prestes a conseguir com 
tantas reuniões dos advogados, pessoas boas dos direitos humanos que 
estavam constantemente com a gente, as assistentes sociais fizeram um 
rebu tão grande na comunidade que as pessoas começaram a 
desconfiar da gente... Na hora de assinarem recebemos “não”, não e 
não, até a ponto de dizer que nós íamos tomar o terreno deles logo que 
eles ganhassem; isso foi muito doloroso pra gente, porque o processo foi 
longo, o trabalho dos advogados foi muito grande também e você já está 
próximo e você ter a consciência do bem que ia fazer a essa 
comunidade e de repente essa comunidade rejeitar esse processo, foi 
muito doloroso... E tinha umas assistentes sociais muito legais, mas a 
direção... Quando ela saía para a comunidade, a direção grifava o que 
ela poderia dizer e riscava: não, isso aqui não, você não vai ser louca, 
isso aqui jamais você pode repassar para o povo, você só vai ter que 
dizer isso e isso; restringia (RUBI). 

 

A esse respeito, as reflexões de Barreira (1992), referindo-se 

principalmente às estratégias empregadas pelo regime militar, no sentido de 

intimidar e neutralizar qualquer tentativa de organização popular, podem ser aqui 

utilizadas para possibilitar o entendimento dos empecilhos que se apresentaram 

no percurso de luta por moradia na área do Planalto Pici: 
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As perseguições pessoais, o medo, o ódio difundido pela imprensa local 
ao perigo comunista, o alerta da Igreja reproduziam o chamamento ao 
controle e repressão. Esta era praticada não só através da ação direta, 
como também, por meio de mecanismos mais sutis que procuravam 
transformar os cidadãos em delatores. A ordem funcionava como a 
contrapartida ao “caos” das mobilizações, e esse foi um dos sinais que 
levaram a classe média a apoiar os guardiães de sua estabilidade. 
(BARREIRA; 1992:23) 

 

A história de luta do bairro Planalto Pici traz consigo, não apenas as 

mobilizações pela posse da terra, mas também, a luta pela obtenção de melhores 

condições de moradia, incluindo-se aqui as diversas reivindicações para aquisição 

de equipamentos de infraestrutura.  

Assim, dada a precariedade das condições de moradia, onde as casas 

eram de taipas ou madeiras, e não existia nenhum serviço de urbanização, as 

mobilizações se direcionaram também, para a busca de melhorias estruturais das 

casas e da área: 

 

(...) nós começamos a reivindicar a questão... Que as casa tudo era de 
taipa e o centro social dizia que o pessoal não podia desmanchar as 
casas de taipa porque ia dar um conjunto para o pessoal morar, né? O 
pessoal continuava morando nas casas caindo os pedaços e o pessoal 
queria ajeitar e as assistentes sociais vinham em cima; não é para 
ajeitar, porque eu acho que eles tinham a intenção... Até estranhos 
donos tomavam os terrenos que eram apossados. Não se tinha 
banheiros, o pessoal fazia o serviço e jogava fora assim... Na frente da 
casa dos outros... Aí nós fomos reivindicando essa questão da moradia, 
depois iluminação pública, que não tinha iluminação, aí depois nós 
conseguimos (TOPÁZIO).  

 

Dentro desse contexto, vê-se, além do fosso que se instaura entre os 

padrões sociais de acesso aos bens e serviços coletivos e o crescimento 

econômico, um adiamento interminável na institucionalização dos direitos sociais 

(e aqui se inclui o direito à moradia, por exemplo).  

Santos (2002) fala em termos de uma “desvalorização deslizante dos 

direitos sociais”, ressaltando que, enquanto aparato eficaz da cidadania, os 

direitos sociais se configuraram como uma das matrizes de sucesso da sociedade 

de capitalismo avançado, dada a sua habilidade em atrelar o incremento 

econômico ao desenvolvimento social. Entretanto, prossegue o referido autor, 

esta fórmula já demonstra perda de seu encanto e capacidade de 

sustentabilidadede, concluindo que: 
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(...) se está a assistir a uma desvalorização deslizante dos direitos 
sociais nos países em que estes pareciam estar bem consolidados, a um 
adiamento interminável da sua institucionalização naqueles em que o 
capitalismo industrial se expandiu mais recentemente, a uma insolúvel 
incapacidade de garantir direitos em países que a globalização 
econômica está a deixar para trás e a uma incapacidade de manter 
direitos já consagrados em países cujos projetos de construir um 
socialismo dirigido pelo Estado fracassaram (SANTOS; 2002:174). 

 

Finalmente, entendemos que a luta por moradia no bairro do Planalto Pici 

constituiu a mola mestra para que se desenvolvesse no seio dessa comunidade 

uma organização de base associativa, bem como o estabelecimento de 

confrontos diretos com os protagonistas envolvidos nessas cenas sociais.  

Segundo ainda Barreira (1992), uma organização de base associativa, 

que assuma a direção das lutas sociais locais, é um elemento comum que impele 

a existência dos movimentos populares. É partindo desse substrato que muitas 

comunidades fazem história e tornam visíveis suas lutas. Assim, a questão da 

moradia, que é tomada como essencial para a população do Planalto Pici, se 

configura, então, como um símbolo de luta e resistência de uma comunidade que 

não se encontra inserida nos âmbitos legais de posse da terra. 

 

6.2.5. Conquistando e construindo espaços de organização popular 

 

Os desafios que se apresentaram no decorrer da luta popular por 

melhores condições de vida no Planalto Pici, possibilitaram um empoderamento 

da comunidade, no sentido de buscar a conquista e construção de novos espaços 

de organização popular comprometidos com as reais necessidades da população.  

Nesse ponto de busca, a organização comunitária, que se iniciou com 

uma associação atrelada ao poder público e, por esse motivo, com um papel 

limitado e finalidade dúbia - posto que essa iniciativa tinha um sentido 

organizativo, mas também, controlador -, foi aos poucos atingindo um 

desenvolvimento autônomo. É então que a comunidade do Planalto Pici conta 

atualmente com diversas entidades comunitárias que buscam, de forma 

participativa, melhorar as condições de vida e saúde da população. Vale ressaltar 

que atingir esse patamar não foi tarefa simples, uma vez que foram muitas as 

barreiras, que ainda perduram e que tiveram que ser derrubadas, embora se 
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tenham outros desafios; muitos dos disfarces também tiveram de ser 

desvendados. 

Nesse sentido, a primeira barreira a ser transposta, foi a abordagem para 

a participação em grupos, como rompimento ao individualismo e passividade. 

Trocando em miúdos: como chamar a comunidade a participar, fazê-la acreditar 

na possibilidade de mudança, fazê-la acreditar na força da união?  

Para a maioria dos pesquisados isso é uma árdua tarefa, pois muitas 

pessoas não se vêem como sujeitos histórico-sociais, não percebem a força que 

têm e, assim, não buscam o engajamento na luta por melhores condições de vida. 

A tarefa de abordagem inicial e manutenção do vínculo – o “ cimento aglutinante” 

de que fala J. Giméno Sacristán ( 2002) -  que faz encaminhar a participação, tem 

uma teia complexa na periferia e na modernidade hoje. Algumas lideranças 

observam que a distância social tem de ser transposta; que há um vazio simbólico 

que deve ser preenchido com perspectivas e afetos comuns e que isso tem ficado 

a cargo de uns poucos. Parece estar embutida uma pergunta: haveria formas 

novas de abordagem da alienação e chamada para a participação popular 

atualmente? Os laços ou vínculos básicos, segundo Sacristán (2002), são 

afetivos, culturais e políticos. Na complexidade da vida social, hoje, estes âmbitos 

(o afetivo, o cultural e o político) se encontram fragmentados de um modo 

específico.  

Na comunidade do Pici, o processo da vida comunitária, todavia, parece 

exigir alto grau de interdependência entre seus membros; contudo, as 

modalidades de relacionamento vividas devem furar o cimento da apatia, da 

reificação. As pessoas das classes populares, segundo percebem as lideranças, 

parecem ter abdicado de atuar como sujeitos históricos, mutantes, capazes de 

agir coletivamente na direção das mudanças sociais necessárias ao grupo. No 

entanto, estas pessoas são emotivas e o emotivo não se opõe à racionalidade 

política, mas à insensibilidade; o conhecimento que vão tecendo se movimenta 

grandemente na área dos afetos; a cultura é subjetivada nesse colo.   

Vejamos como esse cenário vai se desvelando no depoimento de 

Esmeralda, liderança atuante do Grupo de Desenvolvimento Familiar – GDFAM: 

 

A gente não tem a pretensão de salvar o Planalto do Pici todo, mas pelo 
menos alguma coisa a gente está fazendo e eu acredito. Agora eu 
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lembro muito de uma música que diz assim: que o mundo só será melhor 
quando o menor que padece acreditar no menor. O que está faltando pra 
gente é a gente acreditar que nós aqui da base, a gente pode. Eu 
acredito nessa esperança que vem do povo. (...) A gente tem que 
acreditar em tudo o que a gente faz e também que o outro faz; não é 
porque não sou eu que estou fazendo que não vai dar certo (...) E 
também a gente acreditar no sonho que a gente tem, como às vezes as 
pessoas dizem: „Não a gente vai plantar uma árvore, mas a gente não 
vai ver fruto‟. Eu acho que o importante é que pelo menos a gente tente, 
a gente tem também que dar a nossa contribuição para fazer a nossa 
história, não vamos deixar passar em branco não. 

 

No tocante a essa dificuldade do indivíduo reconhecer-se a si mesmo e 

ao outro como sujeitos históricos, capazes de estabelecer mudanças no quadro 

político-social, Freire (1989) esclarece que historicamente o que predominou na 

participação política do povo brasileiro foi um silenciamento imposto, desde os 

tempos coloniais. Em seu livro “Educação como Prática de Liberdade”, no capítulo 

sobre “Sociedade Fechada e Inexperiência Democrática”, Freire se reporta às 

formas como sucederam o silenciamento como negação de uma vivência 

comunitária cooperativa: 

 

Entre nós, pelo contrário, o que predominou foi o mutismo do homem. 
Foi a sua não-participação na solução dos problemas comuns. Faltou-
nos, na verdade, com o tipo de colonização que tivemos, vivência 
comunitária. Oscilávamos entre o poder do senhor das terras e o poder 
do governador, do capitão-mor. A própria solidariedade aparentemente 
política do homem ao seu senhor, ao proprietário das terras, quando esta 
solidariedade se fez necessária com a importação da democracia 
política, era, antes de tudo, uma solidariedade aparentemente política. É 
que em todo o nosso back ground cultural, inexistiam condições de 
experiência, de vivência da participação popular na coisa pública. Não 
havia povo (FREIRE; 1989: 70-1). 

 

Freire (1989) destaca ainda que, a história da formação do povo brasileiro 

tem como característica uma supremacia do poder das classes dominantes, que 

se apóia na conformidade com a vida submissa popular, gerando, com isso, 

ajustamento ao sistema e acomodação. Dessa forma, com o poder sempre 

centralizado nas mãos de poucos ocorreria apenas uma adequação às situações 

dadas, não se permitindo, assim, uma participação ativa nas questões político-

sociais e de enfrentamento e resistência: 

 

Em verdade, o que caracterizou, desde o início, a nossa formação, foi, 
sem dúvida, o poder exacerbado. Foi a robustez do poder em torno de 
que foi se criando um quase gosto masoquista de ficar sob ele a que 
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correspondia outro, o de ser o todo-poderoso. Poder exacerbado a que 
foi se associando sempre submissão. Submissão de que decorria, em 
conseqüência, ajustamento, acomodação e não integração. (...) Na 
verdade, no ajustamento, o homem não dialoga. Não participa. Pelo 
contrário, se acomoda a determinações que se superpõem a ele. As 
disposições mentais que criamos nestas circunstâncias foram assim 
disposições mentais rigidamente autoritárias. Acríticas. (...) Assim 
vivemos todo o nosso período de vida colonial. Pressionados sempre. 
Quase sempre proibidos de crescer. Proibidos de falar. A única voz, no 
silêncio a que éramos submetidos, que se poderia ouvir, era a do púlpito 
(FREIRE; 2003:74-5). 

 

Paiva (1979) complementa esse pensamento ao enunciar que o 

colonizador, no intuito de legitimar sua dominação, toma posse do colonizado e, 

por conseguinte, das massas populares, de tal forma que termina por devastar 

seus alicerces culturais, afetando suas tradições e suas formas de viver. Assim, 

negando as riquezas das camadas populares, o colonizador consegue incutir na 

mente do colonizado um sentimento de inferioridade, facilitando com isso, a 

naturalização das condições de exploração. Conforme relata Paiva: 

 

(...) O intelectual colonizado faz sua a cultura do opressor; o colonizador 
penetra no colonizado. Mas não penetra apenas nos seus aliados e 
prepostos, penetra também nas massas, na medida em que, destruindo 
as bases da sua cultura, atingindo suas tradições e seus modos de vida, 
propaga o mito da sua superioridade buscando legitimar a dominação 
que exerce. Negando as qualidades da população local, o colonizador 
desumaniza o colonizado, mutila-o psicologicamente, fazendo-o aceitar 
como naturais as condições de exploração. A agressividade gerada pela 
própria situação explode em lutas tribais; a afetividade mutilada se 
exprime e se esgota na dança e na possessão; a responsabilidade do 
colonizador se apaga pelo fatalismo e o potencial de luta do colonizado 
se desloca para o confronto com forças mágicas e sobrenaturais 
(1979:5-6). 

 

Toda essa problemática nos conduz, também, à discussão acerca do 

papel da subjetividade na história, nos levando a questionar: Como considerar 

estes aspectos subjetivos para envolver a comunidade na luta popular? 

Algumas leituras mecanicistas do marxismo desconsideraram o papel da 

subjetividade, uma vez que a viam como puro reflexo das considerações 

materiais. Na verdade esse mecanicismo redutor já era pura reação a um 

idealismo abstrato, sem compromisso com a reversão de quadros sociais de 

agressão e penúria. Superando essas duas visões, Freire associa subjetividade à 

ação histórica dos sujeitos humanos, capaz de transformar o futuro, visto como 

dado inexorável, em possíveis de transformação, problematizando-o. 
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Como problema filosófico, histórico, epistemológico, político, pedagógico, 
que tanto diz respeito à Física Moderna quanto à prática educativa, à 
Teoria do Conhecimento quanto à democracia, este fim de século repõe 
a questão da importância do papel da subjetividade. Tema, que, afinal, 
sempre esteve presente nas preocupações humanas e que hoje revive 
superando certo mecanismo de origem marxista – mas não de 
responsabilidade exclusiva de Marx – que reduzia a subjetividade a puro 
reflexo da objetividade, evitando, da mesma forma, repetir ingenuidades 
que absolutizam aquela importância e de que resultava emprestar-se à 
subjetividade ou a consciência o rol de fazedora do mundo. Uma das 
funestas conseqüências daquela compreensão mecanicista da 
subjetividade era a inteligência igualmente mecanicista da História, de 
natureza determinista, em que o futuro era visto como inexorável, 
virgem, portanto, de qualquer problematicidade. É na História como 
possibilidade que a subjetividade assume o papel de sujeito e não só de 
objeto das transformações do mundo. (...) O futuro deixa, então, de ser 
inexorável e passa a ser o que historicamente é: problemático (FREIRE; 
2003:242-243).   

 

A luta contra o fatalismo é levada a efeito quando o sujeito, ao tornar-se 

sujeito histórico, assume e desenvolve sua vocação ontológica de ser mais. Ao 

sobrepor-se à hipertrofia do ter mais capitalista, o sujeito se humaniza, assume-se 

como capaz de transformar-se e transformar as circunstâncias históricas em que 

vive, superando o determinismo. Sobre este aspecto do ser mais como vocação 

do humano e não fatalidade, a ser sedimentada pela práxis política, assim se 

refere o pensamento freireano, uma das pilastras do nosso referencial teórico: 

 

Nenhum sonho democrático, nem mesmo o socialista pode, por outro 
lado, alimentar em si o ideal de santificação de homens e de mulheres. O 
de ser mais, sim, que é sua vocação histórica. Esta, porém, por isso 
mesmo que é vocação e não sina ou destino certo, tanto pode ir 
consolidando-se, através da luta libertadora quanto pode, desorientando-
se, criar ou intensificar a desumanização existente. (FREIRE; 2003:225) 

 

A discussão sobre subjetividade com Freire, ainda nos traz um matiz 

especial, quando se coloca pensando a dialética da tensão entre indivíduo e 

sociedade e a não dissolvência do sujeito no corpo social. Tradicionalmente, as 

questões de algumas orientações do discurso político e da prática social 

revolucionária pareciam dissolver o sujeito e sua subjetividade – sua 

individualidade “sentida” – no todo do corpo social. Esclarece-nos Freire quanto a 

necessidade de atentarmos para a não dissolvência do sujeito no coletivo da luta 

social quando diz: 
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Desde os inícios, até mesmo no tempo mais indeciso, quase nebuloso, 
em que começava a visualizar o processo de libertação, jamais pude 
entendê-lo como expressão da luta individual dos homens e das 
mulheres, mas, por outro lado, sempre recusei a inteligência dele como 
fenômeno puramente social no qual se diluísse o indivíduo, manifestação 
pura da classe. (FREIRE; 2003:207) 

 

Quando Freire diz “nos fizemos mulheres e homens experimentando no 

jogo dessas tramas”, que são as lutas sociais, quer afirmar um sujeito em devir 

constante, em transformação. Só quando o homem sai da posição de objeto da 

história e assume-se sujeito capaz de ir se modificando, ao mesmo tempo em que  

modifica os contextos em que vive, é que vence o fatalismo, que caracteriza 

secularmente a dificuldade política da luta popular por melhores condições de 

vida.  

Vejamos como Freire, ainda, vincula “tornar-se sujeito da história”, à 

necessária construção de utopias, ainda que provisórias: 

 

Em um tal mundo a grande tarefa do poder político é garantir as 
liberdades, os direitos e os deveres, a justiça e não respaldar o arbítrio 
de uns poucos contra a debilidade das maiorias. Assim, como não 
podemos aceitar o que venho chamando „fatalismo libertador‟, que 
implica o futuro desproblematizado, o futuro inexorável, não podemos 
igualmente aceitar a dominação como fatalidade. Ninguém me pode 
afirmar categoricamente que um mundo assim, feito de utopias, jamais 
será construído. Este é afinal o sonho substantivamente democrático a 
que aspiramos, se coerentemente progressistas. Sonhar com este 
mundo, porém, não basta para que ele se concretize. Precisamos de 
lutar incessantemente para construí-lo. (...) Seria horrível se tivéssemos 
a sensibilidade da dor, da fome, da injustiça, da ameaça, sem nenhuma 
possibilidade de captar a ou as razões da negatividade. Seria horrível se 
apenas sentíssemos a opressão mas não pudéssemos imaginar um 
mundo diferente, sonhar com ele como projeto e nos entregar à luta por 
sua construção. Nos fizemos mulheres e homens experimentando-nos 
no jogo dessas tramas. Não somos, estamos sendo. A liberdade não se 
recebe de presente, é bem que se enriquece na luta por ele, na busca 
permanente, na medida mesma em que não há vida sem a presença, por 
mínima que seja, de liberdade (FREIRE; 2003:239-240).  

 

Seguindo essa análise histórica de Freire, poderíamos ler uma outra 

barreira que emperrava o processo de luta pela construção do espaço social no 

Planalto Pici: a existência de uma única associação do bairro, onde a 

possibilidade de participação popular era muito restrita e as práticas sociais eram 

muito tendenciosas, uma vez que a direção dessa entidade, na época, era 

amplamente ligada a questões políticas partidárias conservadoras, não 

permitindo, dessa forma, o empoderamento da comunidade. Como desabafa 
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Topázio, membro da Associação dos Organizadores Sociais e Serviços – 

AMORA: 

 

Aqui... Principalmente a associação da época da ditadura mesmo, que 
foi instalado o CSU aqui no bairro e... Tinha as assistentes sociais, 
inclusive tinha uma assistente social para cada rua, nessa época era 
uma fartura e elas mesmas sugeriram fazer essa associação de 
moradores para reivindicar coisas para o bairro, mas era só... Uma 
associação entre aspas, né, porque basicamente... Tinha a direção da 
associação e tinha uma assistente social para exercer a direção da 
associação, o primeiro estatuto já rezava isso, era praticamente um... 
Tinha as pessoas na mão e sempre girou em torno (...). 

 

Diante dessa realidade, o grupo de resistência formado por integrantes 

das CEBs, não satisfeito com o estado de dominação e opressão que se instalara 

na comunidade, cerceando assim qualquer desejo de mudança, buscou 

conquistar a associação (AMORA), para a partir daí fazer reivindicações apoiado 

em uma instituição legalizada, ampliando, sobretudo, os campos de conquistas e 

democratizando o espaço político-social. Como nos conta um dos entrevistados: 

 

(...) quando nós éramos das CEBS não tínhamos direito porque não 
éramos instituição, aí tivemos que ir conquistar a AMORA para fazer 
nossas reivindicações que eram muitas. Então, nessas lutas houve muito 
engajamento das pessoas, a princípio de a gente juntar centenas de 
pessoas, com a força que a gente tinha, embora a gente reconhecesse 
que todo mundo que estava não era consciente, mas devido a 
reivindicação as pessoas entravam na luta (...) (RUBI). 

 

Dessa forma, sob a ótica de alguns entrevistados, a conquista da 

associação de moradores propiciou, além do remodelamento da realidade 

associativa, em nível infraestrutural, vivenciada no bairro Planalto Pici, a formação 

e capacitação de lideranças. Contribuía-se, assim, para a efetivação de um 

processo de mudanças que se calçava em uma tentativa de constituição de uma 

base de participação da população nos percursos associativos. Conforme nos 

conta Diamante, líder e educador popular de nosso campo de estudo: 

 

(...) A AMORA, por exemplo, era um apêndice da direção do centro, do 
próprio sistema político ditatorial da época, as pessoas estavam aí para 
fazer uma sustentação desse processo político, e o que nós fizemos... A 
associação ela foi criando seu próprio caminho e ela foi construindo 
novas lideranças, foi capacitando novas lideranças e aí é com esse 
processo que vai se dando uma alteração, uma mudança dentro do 
sistema do saneamento da área, das instalações elétricas, não tinha 
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nessa época, mais de 90% não tinha água, não tinha luz, não tinha 
calçamento, não tinha banheiro, não tinha... As casas de taipa... Era uma 
dificuldade enorme. Então, ao passo que a associação ela vai criando o 
seu próprio caminho, e vai criando uma consciência coletiva e uma 
consciência crítica, e vai trabalhando isso junto com a população, as 
coisas vão começando a mudar, alterar. 

 

No mesmo período em que o grupo de integrantes das CEBs conquistou 

essa entidade, a direção do CSU foi assumida, também, por um desses agentes, 

o que pareceu ter facilitado uma abertura maior para o fortalecimento da 

participação popular dentro do espaço do CSU e, conseqüentemente, na área do 

Planalto Pici.  

É assim que esse momento, segundo a leitura das lideranças 

comunitárias, registra práticas sociais de caráter estritamente participativo, uma 

vez que, nesse período os grupos comunitários passaram a ter presença 

constante nas atividades desenvolvidas no CSU, a ponto de assumir para si, 

responsabilidades que outrora cabiam ao funcionalismo público local, em virtude 

dos mesmos encontrarem-se na ocasião em greve. Novamente o relato de 

Diamante se revelador do tipo de atuação vivida pelos grupos populares e, 

mesmo, desse nível de inserção na prática institucional: 

 

Então, eu me lembro na época que eu fui diretor do CSU durante um ano 
que eu passei aí, oito meses os funcionários ficaram em greve, 
intercalando períodos assim que ficaram em greve e que nós chamamos 
a comunidade para uma ação direta junto à... Colocamos a estrutura do 
CSU a serviço da comunidade, e nesse momento nós construímos o 
banho de piscina, que não existia mais, há mais de dois anos, e a 
comunidade recuperou a piscina, o campo de futebol tava totalmente 
abandonado, as traves enferrujadas e tudo, aí nós criamos a liga 
esportiva do Pici, juntamos 14 times de futebol, criamos um campeonato 
de futebol, desmatamos a base velha do Pici, construímos 18 campos de 
futebol lá dentro, colocamos o campo do próprio CSU para funcionar, 
reunimos com isso uma quantidade de jovens enorme em torno do 
esporte e desse trabalho de organização que foi criar a liga esportiva e 
criar o primeiro campeonato de futebol do Pici. Então, para mim tudo isso 
está relacionado com o processo que leva a um bem-estar da população. 
A própria questão relacionada com a questão cultural do bairro, também 
tava paralisada, ao passo que os funcionários não trabalhavam a 
questão de dar os cursos, a comunidade assumiu o movimento... o 
trabalho comunitário ligado à cultura que tinha no bairro foi assumir no 
CSU, o auditório passou a ter uma programação cultural durante os fins 
de semana, nós tínhamos cinema, nós tínhamos shows, a própria 
comunidade ia criando. A comunidade dizia que foi o único período em 
que se sentiu parte do CSU, se sentiu integrada, se sentiu dentro do 
centro, porque ela era parte, ela construía, ela ia fazendo as coisas lá 
dentro, até a limpeza... Que os funcionários abandonaram e deixaram o 
prédio, eles faziam um mutirão nos finais de semana e limpavam. Então, 
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isso deu vida, deu vida aos movimentos culturais, aos movimentos 
esportivos, deu vida às entidades, às organizações comunitárias, à 
associação de moradores. Esse período na gestão do centro comunitário 
contribuiu para esse processo.  

 

A partir desse contexto, portanto, começou a se delinear um novo cenário 

de luta popular no bairro Planalto Pici, possibilitando o surgimento de diversas 

entidades comunitárias que constituem, atualmente, o retrato da organização 

popular na área, revelando, com isso, que no percurso da luta popular é 

fundamental o reconhecimento e valorização das potencialidades existentes em 

cada ator e grupo social.  

É em se trabalhando essas potencialidades que se dá a conquista e 

construção de espaços sociais verdadeiramente democráticos, onde a 

multiplicidade de conhecimentos e opiniões só vem enriquecer a trajetória de luta.   
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7. ESTRATÉGIAS DE FORTALECIMENTO E PRÁTICAS DE PARTICIPAÇÃO 
POPULAR EM SAÚDE E A INTENSIDADE DO CAMPO DIALÓGICO COM O 
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 

7.1. A institucionalização nos processos organizativos populares 

 

Tem-se discutido muito – ao se analisar os movimentos populares e suas 

formas de atuação – se estaríamos em uma crise de cooptação ou se nos faltam 

categorias de análise capazes de tornar sua resistência visível. Parece um lugar 

comum colocar-se a institucionalização, vivida nos movimentos populares (o 

funcionamento sob a forma de ONGs etc), como uma espécie de desvitalização 

da luta popular. 

Ultrapassando essa visão simplificadora, Frey (2003) destaca que as 

instituições não desempenham apenas o papel de satisfazer necessidades 

humanas e de estruturar interações sociais. Ao mesmo tempo, as instituições, 

segundo Frey, determinam estilos de poder, extinguem possibilidades de ação, 

revelam chances sociais de liberdade e erguem barreiras ou possíveis para a 

emancipação individual. 

Observamos também nesse movimento de institucionalização, estratégias 

de enfrentamento que se fazem também mediante a construção de instituições 

que expressam a luta popular.  

Como estratégias de enfrentamento que se fazem nesse movimento 

institucionalizador e se evidenciaram em nosso estudo, do ponto de vista da 

população, temos: a questão da necessidade de tornar visível a luta popular; 

buscar parcerias políticas fortalecedoras; angariar apoios institucionais capazes 

de manter e ampliar a sustentação da luta popular e também, conseguir por meio 

de projetos específicos, aumentar a força aglutinadora das lideranças.  

É que, sobre este aspecto da participação popular institucionalizar-se e 

manter projetos alternativos na área de saúde, educação e cultura, sobretudo, vê-

se uma forma de combate ao paternalismo do “ganhar coisas e serviços”. Como 

se a população que articula a resistência popular, na feitura de seus projetos 

alternativos, estabelecesse uma linha de ação que a colocasse como sujeito 
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coletivo, protagonista de uma ação grupal que costuma ser “doada” (e aviltada) 

pelos vereadores do poder conservador.  

Também nesse quadro reflexivo se elabora uma discussão que articula 

subjetividade e poder político, ao articular tempo de trabalho não pago (o trabalho 

na militância da luta popular) com necessidade de sobrevivência. Os líderes e 

grupos de resistência na luta popular passam a se perguntar se o tempo em que 

atuam como educadores sociais não seria um tempo de trabalho não pago. E é aí 

que tentam realizar projetos que seguem o caminho da institucionalidade, também 

como forma de luta e sobrevivência: 

 

Se eu passo o dia na militância qual o tempo em que vou lutar para 
sobreviver? Posso então lutar para que na militância haja algum 
momento de trabalho pago que torne possível eu sobreviver 
(DIAMANTE). 

 

Nesta perspectiva, as formas de institucionalidade vividas pelos grupos 

populares organizados passam a se diversificar na consecução de projetos e 

ações de diversos matizes. No Planalto Pici vê-se que o mesmo grupo de 

pessoas que tem apoiado e vivido junto ao posicionamento de luta que constitui o 

Espaço Cultural Frei Tito de Alencar – ESCUTA - grande foco da luta política de 

resistência, sede do Fórum de Saúde Popular – é o que acaba por animar os 

debates e sedimentar a prática política da Associação dos Organizadores Sociais 

e Serviços (AMORA), cujo funcionamento tem sido marcado pela idéia de 

captação de recursos para a infraestrutura dos projetos comunitários e a 

prestação de serviços (essencialmente para pagar custos de aluguel, luz, telefone 

etc necessários ao funcionamento dos locais coletivos).  Conforme nos conta 

Rubi: 

 

É a exigência conjuntural, que eu acho que se dependesse inclusive de 
mim ou de nós que chamamos assim... De nos conservarmos, a gente 
não chegaria a esse ponto, mas se a gente não fizer isso, hoje a gente 
acaba não tendo direitos. No caso assim de fazer um projeto é mais 
nessa linha assim, è... Hoje não é nem do que era na época da 
necessidade da associação que era de reivindicação, legitimar sua 
reivindicação, hoje mudou tanto que nós fomos transformar, que dizer 
hoje nós transformamos o ESCUTA o maior espaço cultural, porque 
onde a gente chega é barrado né, assim, o projeto, vocês são de onde? 
Então nós desvinculamos hoje da AMORA. A AMORA era que respondia 
legalmente, institucionalmente pelo ESCUTA. Aí nós resolvemos, até 
porque assim é...AMORA ela pode também ter outro rumo que não seja 
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também nas nossas mãos digamos né, de mãos de pessoas que tem 
essa história, ela ta sujeita também a entrar outras pessoas, como o 
ESCUTA também já é bem... Iria ficar nas mãos de quem? Não é, então 
pra conservar um pouco essa história foi que nós resolvemos 
transformar em uma ONG pra acompanhar esse momento conjunto né... 
Que é de projeto. O ESCUTA ter a sua vida própria, que já pode fazer 
seus projetos encaminhar, criar. Essa exigência também, governamental, 
quer dizer de país, porque hoje você tem que ta legalmente, porque aqui 
o terreno não tem o documento, não é? Não foi passado no papel, foi 
comprado de uma pessoa que já tinha se apossado não é? E como é 
comunitário, não tem um dono, a gente tem a nossa luta, é se manter 
conservado em mãos de pessoas que consiga ter esse mesmo ideal, até 
agora com esses 25anos pra não destruir essa construção, não é só 
uma construção do espaço, mas é uma construção de vida, de história. 
O ESCUTA hoje é uma ONG se dependesse de mim não seria, agora o 
que nós fazemos? Apesar de ser uma ONG nós somos resistentes das 
CEBs (RUBI). 

 

Então, a necessidade de institucionalização dos movimentos 

organizativos populares do bairro Planalto Pici surge, primeiramente, como forma 

de tornar visíveis as lutas sociais. Outro aspecto de inegável visibilidade: a 

necessidade de adquirir um embasamento legal para suas ações e lutas. Na atual 

conjuntura, a institucionalidade parece estar a revelar-se como exigência 

histórica, que articula o local e o global; dessa forma, as entidades se vêem 

obrigadas a seguirem o curso dessa história, pois com isso, a possibilidade de ter 

as reivindicações ouvidas e atendidas se torna algo mais real. 

 

7.2. O poder emergente e o funcionamento em redes 

 

O funcionamento do mundo urbano tem mostrado (e nosso estudo no 

bairro Planalto Pici revelou) que no processo de fragilização do vínculo social no 

mundo globalizado, o fortalecimento das redes sociais e da organização popular 

se faz premente na intervenção das populações, no sentido de fazer valer seu 

direito à saúde.  

Como destaca Westphal (2003), apesar da forma de articulação ser 

variável de uma sociedade para outra, os países mais desenvolvidos têm optado 

pela organização social em redes sociais, como forma de conhecer e intervir em 

realidades complexas, como a que ora vivenciamos. Dessa forma, faz-se 

importante observarmos os encaminhamentos feitos na direção de termos as 

redes sociais como: 
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Campo presente em determinado momento, estruturado por vínculos 
entre indivíduos, grupos e organizações construídos ao longo do tempo. 
(...) Podemos imaginar a rede como composta por várias "camadas", 
cada qual associada a um tipo de relação e a um dado período de 
tempo. Todas elas encontram-se em constante interação e 
transformação (...). (MARQUES, 1999:46) 

 

Sobre este aspecto, Sacristán (2002) relaciona a necessidade de 

constituição de redes sociais com a questão da sociabilidade inerente ao ser 

humano que, dada a sua “incompletude”, busca constantemente estabelecer 

relações com os outros, na esperança de tornar-se um ser completo, passando, 

então, a ver os demais como um ponto de referência e apoio para seus anseios, 

daí imergindo gradativamente os laços complexos de interdependência. Como 

comenta Sacristán: 

 

O ser humano é um ser inclinado por natureza, inexoravelmente, a 
estabelecer vínculos com os outros e a se relacionar com os demais, já 
que encontra neles uma referência inevitável para apoiar sua 
„incompletude‟ original. Graças a esses contatos em nossa existência, 
chegamos a ser o que somos. Existimos, coexistindo, apesar de nossa 
vontade, inclusive. (...) A socialização pode ser preenchida de umas ou 
de outras possibilidades, de manifestações de abertura ou de rejeição 
pelos outros. (...) Na necessidade das relações com os outros está a 
origem de constituirmos redes sociais de diversos tipos nas diversas 
circunstâncias e ambientes pelos quais transitamos, de forma que 
sempre estamos imersos em uma trama ou rede progressivamente 
complexa de interdependências. A sociabilidade, ainda mais nas 
sociedades atuais, é exercida sob formas complexas. (2002:103-104)  

 

Acompanhando essa linha de raciocínio, Castells (1999) entende que as 

redes constituem uma nova formação social na sociedade contemporânea, e a 

sua disseminação transforma substancialmente o contexto operativo, bem como 

os resultados dos processos de produção e de experiência, poder e cultura. 

Vendo por esse ângulo, a iniciativa do funcionamento em redes sociais no 

contexto de nosso estudo veio, primeiramente, como mecanismo de resistência, 

no momento em que se buscou a união de esforços na luta contra a tentativa de 

derrubada da sede centenária do Espaço Cultural Frei Tito de Alencar – ESCUTA, 

reduto de lutas da participação popular local e elemento impulsionador da criação 

de um Fórum Permanente de Saúde Popular, na área do Planalto Pici. Ouçamos 

o relato de Água-Marinha, participante do Espaço Cultural Frei Tito de Alencar – 

ESCUTA:  
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Estavam querendo derrubar esta parte do palco para abrir as ruas, a 
prefeitura, nós fizemos uma mobilização com a rede, chamamos 
diversos parceiros da gente, outras entidades e fizemos uma vigília aqui 
e sensibilizamos muita gente, provamos que é capaz da gente se unir, 
para colocar de pé algo que tem uma história, não deixar se desenraizar 
assim (...). 

 

Como ação de resistência destaca-se também, o caráter de reciprocidade 

incutido no trabalho em redes sociais, uma vez que, para alguns informantes essa 

aglutinação de forças em prol da manutenção do Espaço Cultural, se configurava 

ainda, como uma relação de apoio mútuo entre as organizações populares do 

Planalto Pici. Assim, vejamos como Água-Marinha descreve o momento de 

constituição das redes de participação da luta popular: 

 

A gente enquanto já existia o Círculo de Cultura Brincante a gente... 
Achou que uma das maneiras de mostrar que o ESCUTA poderia se 
manter de pé seria chamando o apoio das outras entidades, que é uma 
recíproca, na medida em que, um está precisando os outros ajudam, na 
medida que o outro está precisando a gente vai e também colabora com 
eles. O grupo sentou e decidiu fazer essa vigília, convidamos grupos 
aqui do bairro: Margarida Alves, Salão São Francisco (...). 

 

Ao observarmos a forma como os projetos comunitários vão unindo-se, 

em uma perspectiva de apoio e arregimentação de forças, mais uma vez 

destacamos Sacristán (2002), ao salientar a inevitabilidade e necessidade das 

redes sociais, sobretudo no que concerne ao desenvolvimento de ações coletivas.  

Destaca ainda Sacristán, o nível de abertura das redes para as possíveis 

transformações ou inovações, mostrando, com isso, que o funcionamento em 

redes sociais não se constitui como algo pronto, acabado, mas algo em constante 

devir e sempre com predisposição para o aprendizado, como o ser humano em 

sua sociabilidade.  

 

Uma rede que é inevitável. Algumas vezes porque é „tecida‟ como 
conseqüência da manifestação da necessidade básica de buscar o outro 
e fazer-se presente diante dele; outras porque é necessária para o 
desenvolvimento de atividades coletivas; outras ainda porque atua como 
freio para tornar a convivência viável. A inevitabilidade e a necessidade 
da rede dão um caráter de universalidade à natureza social humana, 
embora suas formas e o „cimento aglutinante‟ que a constitui não sejam 
idênticos para todos. Tampouco está predeterminada, nem está acabada 
a partir de um princípio, mas admite possíveis modulações e 
desenvolvimentos diversos, ficando aberta a milhares de opções, 
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podendo o sujeito escolhê-la reflexivamente se houver oportunidade para 
fazê-lo. A partir da premissa de que a „sociabilidade‟ é inevitável, além de 
necessária, devemos entender que também é governável ou educável 
(SACRISTÁN; 2002:104). 

 

Integrando ainda esse pensamento, Frey (2003) destaca que a rede 

apresenta-se como estratégia de ação que tem a capacidade de atender dois 

campos basilares, quais sejam: a redução das incertezas em relação aos 

procedimentos de outros sujeitos sociais, enquanto adversários ou parceiros, e a 

ampliação de resultados.  

Assim é que vimos por ocasião do projeto dos Círculos de Cultura 

Brincantes, do ESCUTA, uma atuação concreta por meio de redes, quando os 

jovens utilizam os temas das discussões dos variados grupos que atuam com 

funcionamento de rede, para trabalharem as Rodas de Rua; os Círculos de 

Cultura na Escola Pública e as Rodas de Fantasia.  

Há, pois, um momento inicial, antes de montarem seus trabalhos, que 

duram o ano todo (e se refazem no ano próximo), que os jovens vinculados ao 

grupo de teatro do ESCUTA reúnem-se com entidades, para discutirem os temas 

geradores das discussões nos Círculos de Cultura e nas Rodas de Rua, que são 

animadas, reiteramos, pelas linguagens da arte.  

O ESCUTA, assim, passa a discutir os temas com os componentes mais 

atuantes da rede: Grupo de Desenvolvimento Familiar – GDFAM; o Horto 

Medicinal; O GIS (Grupo de Idade da Sabedoria); o Salão São Francisco; a 

AMORA; o Grupo de Mulheres Margarida Alves; a Pastoral da Criança e o Fórum 

de Saúde Popular.  Como afirma Citrino, informante popular, pertencente ao 

ESCUTA e à Pastoral da Criança: 

 

O Círculo de Cultura utiliza vários membros da rede para dar a base de 
suas discussões e peças teatrais; a gente quer fortalecer o 
funcionamento em redes; precisamos olhar na mesma direção, mesmo 
com nossas diferenças. 

 

Frey diz ainda, que a rede tem como ponto central a cooperação 

fundamentada na confiança entre os partícipes que trabalham em parceria por um 

determinado período de tempo, levando em consideração os interesses das 

partes envolvidas.  
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É em virtude dessa capacidade de associação, segundo Frey, que as 

redes possuem um amplo potencial para possibilitar processos de aprendizagem 

sendo, com isso, partícipe do desenvolvimento de projetos inovadores.  

É na perspectiva de uma viabilização também de ações concretas 

coletivas que, posteriormente, a idéia de redes sociais na área do Planalto Pici foi 

se tornando mais constante. Observamos isso acontecer de um modo fértil, 

quando as entidades organizativas do bairro passaram, que funcionam em rede, 

se reuniram mensalmente para efetivarem a discussão e decisão sobre a 

problemática a ser abordada na concretização dos Círculos de Cultura e das 

Rodas de Rua.  

Uma das ações do Espaço Cultural Frei Tito de Alencar – ESCUTA, a do 

Projeto Círculos de Cultura Brincantes, (que explicitaremos mais adiante), 

denominada Roda de Rua, fomentava concretamente discussões sobre as 

problemáticas do bairro junto aos participantes da rede, conforme dissemos: a 

partir das problematizações feitas com a rede, surgiam os quadros situacionais 

que os jovens iam encenar e animar, com discussões e teatro, na consecução 

dos Círculos de Cultura e das Rodas de Rua.   

Foi no bojo das reuniões mensais da rede que se criou um Fórum 

Permanente de Saúde Popular, que estava a ser fomentado também pela ação 

em Educação Popular que se fazia na Residência em Saúde da Família, ofertada 

pela Universidade Federal do Ceará. 

Com o objetivo de favorecer uma ampla discussão e encaminhamentos 

de propostas que possibilitassem melhorias das condições de vida e saúde da 

comunidade, o Fórum também passou a funcionar como aglutinador e 

fortalecedor da rede, animada essencialmente pelo ESCUTA, que tinha membros 

partícipes de outros grupos da luta popular no PICI. 

Como poderemos ver mais adiante, O Fórum Permanente de Saúde 

Popular se configura, atualmente, como um espaço de luta popular de caráter 

eminentemente participativo e organizativo, onde o trabalho em redes sociais se 

tornou mais nítido, uma vez que integram esse Fórum, além das diversas 

associações comunitárias do Planalto Pici, profissionais de saúde da Unidade 

local, da Residência em Saúde da Família, da UFC e membros da Articulação 
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Nacional de Educação Popular em Saúde – ANEPS, rede de articulação cuja 

amplitude é nacional. 

A maioria dos atores pesquisados compreende que trabalhar em rede é 

fundamental para o fortalecimento da participação popular. Sobretudo, na questão 

de saúde, onde as grandes bandeiras de lutas estratégicas, no momento, se 

encontram na reivindicação por um atendimento eficiente no posto de saúde e na 

luta pela reativação do conselho de saúde do bairro, o funcionamento em rede 

parece aumentar o potencial organizativo e o poder reivindicatório, junto ao 

Estado, dos grupos populares: 

 

Uma das mudanças, digamos assim, mais recente foi a necessidade de 
nós... Outra vez a saúde apareceu como... Porque existe o CSU e nele 
existe um posto de saúde, mas esse posto de saúde ele não atende a 
demanda, os recursos financeiros não são suficientes, mas quando a 
população do Pici aumentou e está aumentando é inaceitável que essa 
população seja... Digamos assim marginalizada na saúde. Então, isso 
mais uma vez a comunidade se mobilizou ou pelo menos as entidades, 
as pessoas que estão envolvidas, que têm uma visão mais social dos 
problemas, houve uma mobilização, então nós criamos uma rede, o que 
é essa rede? A rede é... São as ONGS do Pici, as associações que se 
congregaram... Se agregaram umas as outras para reivindicar melhorias 
na saúde. Então, esse grupo nós chamamos de rede, as reuniões 
acontecem aqui no ESCUTA, uma das bandeiras do fórum é que haja 
um atendimento eficiente no posto de saúde e outra bandeira também é 
a reativação do conselho de saúde do Pici que está desativado 
(QUARTZO). 

 

Vejamos como é percebida, pelos entrevistados, a função da rede de 

fortalecer a agenda de reivindicação do bairro, bem como a organização de cada 

grupo ou entidade em particular e no coletivo: 

 

A gente está tentando reaproximar os grupos. Por isso que a gente 
agora está tentando fazer um planejamento aonde as outras entidades 
possam participar em alguns momentos. Para que? Quanto mais a gente 
se fortalece como rede, mais a gente vai beneficiar o bairro, 
principalmente nas lutas que vêm agora com o Movimento dos 
Conselhos Populares – MCP, como por exemplo, a agenda mínima de 
reivindicação do bairro, na área da saúde, educação, a questão das 
frentes de serviço. A gente tem que estar junto, e isso há uns dois anos 
atrás não estava acontecendo, estavam as entidades lá e a gente aqui. A 
gente está puxando, e com certeza vai beneficiar o bairro, está 
beneficiando aquelas organizações, pelo menos o Grupo de 
Desenvolvimento Familiar – GDFAM, o Frei Tito, o São Francisco... Teve 
algumas entidades aqui que tiveram uma grande participação no início 
da ocupação, mas, devido ao passar do tempo, foram se 
desmobilizando; ficou três, quatro, gatos pingados... A gente quer que o 
poder da gente, organizativo, retorne; se não for com cem, mas com três, 
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quatro, dez entidade, porque na hora de reivindicar uma coisa para o 
bairro, a gente tem um consenso. A Associação dos Moradores do 
Campus do Pici – AMOCAP não pode estar reivindicando telha e a gente 
estar reivindicando o piso, né? Tem que estar os dois juntos (SAFIRA). 

 

Safira, participante do GDFAM e da Pastoral da Criança, ambas 

entidades da rede, liderança atuante de nosso campo de estudo, destaca ainda 

que, o funcionamento em redes sociais é primordial, não somente para o 

fortalecimento da participação popular, mas, sobretudo, para o crescimento das 

entidades envolvidas e, principalmente, para o crescimento pessoal de cada 

indivíduo, enquanto ator social desse processo de luta e resistência por melhores 

condições de vida e saúde.  

A informante Safira chama atenção, também, para a questão da 

autonomia no trabalho em redes sociais. Salienta a importância de se respeitar o 

espaço e os objetivos de cada entidade parceira tendo, para tanto, a preocupação 

de desenvolver ações que se configurem como resultados na soma de esforços 

de todas as entidades que formam a rede; insiste em que isso traz como produto 

o benefício da organização e capacitação da coletividade. Observemos como o 

aspecto organizativo se coaduna com uma tentativa de capacitação da 

população, não apenas política, mas em termos humanos, uma vez que é vista de 

um modo muito concreto também como auxílio na “geração de renda”: 

 

                 (...) Trabalhar em rede é um ponto fundamental para 
fortalecer a participação popular, fortalecer as entidades e fortalecer a 
gente mesmo como membro das entidades, claro, respeitando a 
autonomia de cada uma, toda entidade tem a sua autonomia, mas é uma 
autonomia... Que não prejudique a autonomia do outro, mas se 
complementem. Eu tenho os meus trabalhos específicos, então, eu não 
posso querer um trabalho de geração de renda só para a minha 
comunidade, não, tem que beneficiar o povo, né? Mesmo que seja a 
minha entidade a responsável por aquilo (SAFIRA). 

 

Diante disso, destacamos Frey (2003) ao afirmar que embora as redes 

tenham suas bases no âmbito informal de relações sociais, seus resultados vão 

além desse espaço, apresentando assim uma inter-relação com o nível estatal, 

com outras entidades representativas, enfim, com a sociedade de uma maneira 

geral.  

Ainda coloca Frey que entre os estímulos mais importantes para a 

implementação das redes estão as temáticas que englobam os níveis de 
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organização social-global, nacional, regional, estadual e local, em suas bases 

comunitárias. 

Frey esclarece ainda que a estratégia de rede pode constituir-se também 

como um instrumento essencial de resistência e contestação contra as forças 

dominantes que gerenciam atualmente a sociedade em rede. Além disso, 

segundo esse autor, a propagação de redes comunitárias pode representar o 

anseio das populações no que diz respeito a uma nova maneira de con(viver) 

socialmente, fundamentada na confiança e na reciprocidade, e tendo a 

capacidade de estabelecer desafios aos processos globais desatados pelas redes 

transnacionais e hegemônicas das elites econômicas. Enfim, o autor conclui que 

considerando estes aspectos, a preferência comunitária traz consigo a 

possibilidade de constituir-se como opção concreta no que tange à busca por um 

modo sustentável de desenvolvimento e de vida social.  

Assim é que o trabalho em redes sociais no bairro Planalto Pici parece 

apontar para uma estratégia, desenvolvida pela comunidade organizada dessa 

área, que vem favorecendo o crescimento e fortalecimento da participação 

popular em saúde dentro desse contexto, uma vez que, a partir da iniciativa de se 

trabalhar em rede, pôde-se discutir coletivamente a problemática da saúde, 

considerando-se, não só o âmbito local, mas também, sua inserção e relação com 

o âmbito nacional-global. Essa discussão e visualização complexa da realidade 

social vivenciada na comunidade do Planalto Pici possibilita, sobretudo, que as 

entidades organizativas da área se apropriem de subsídios concretos que lhes 

permitam uma atuação mais crítica e resolutiva na busca de atender aos anseios 

da coletividade local. Observa-se, contudo, o silêncio (silenciamento?) do PSF na 

teia da participação popular que se criava e que crescia com o funcionamento em 

rede.  

Nos seus inícios, o Fórum Permanente de Saúde Popular e as diversas 

entidades da rede, entre as quais o ESCUTA, em especial, teve sua fundação e 

sua força inicial vinculadas ao pensamento sobre educação popular em saúde, 

tecido por um setor da residência em PSF. Não poderíamos deixar de ver, 

contudo, que a maior parte dos profissionais do PSF não assumia concretamente 

o pensamento diretor sobre promoção à saúde, que tentava sedimentar-se junto 

aos residentes vinculados à UFC, a partir do direcionamento dado pela 
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Preceptora Jade (informante), que assumia a reflexão sobre Educação Popular e 

Saúde e alguns outros titulares da academia.  

A informante Ágata, médica residente da Unidade de Saúde César Cals, 

que fizera sua formação em Cuba, tinha posicionamento acentuadamente 

engajado na linha de trabalho proposta pela professora, junto ao movimento 

popular organizativo do Pici. Não poder-se-ia afirmar ser a formação dos médicos 

e enfermeiros avessa ao que hoje se propunha em termos de promoção à saúde, 

no entanto, a prática curativa e a acentuada especialização nas clínicas resultava 

por diluir as iniciativas que poderiam se vincular mais permanentemente ao 

percurso organizativo popular. 

 

7.3. Ações de saúde participativas e o Programa Saúde da Família 

 

7.3.1. Medicina Alternativa 

 

O estudo revelou a medicina alternativa como prática de participação 

popular em saúde desenvolvida por grupos organizativos da comunidade do 

Planalto Pici. 

Algumas entidades comunitárias do nosso campo de estudo, nucleadas 

em torno do Horto Medicinal, do GDFAM e do grupo de Mulheres da Margarida 

Alves, bem como da Pastoral, com o apoio efetivo do ESCUTA, adotam como 

uma de suas ações a fabricação de medicamentos caseiros, geralmente como 

forma de suprir uma necessidade da população no tocante à escassez de recurso 

financeiro para a aquisição dos medicamentos prescritos pelos médicos do posto 

de saúde. 

Muitas vezes, a insuficiência dos medicamentos fornecidos pelo SUS se 

agravava. Essa lacuna refletia uma das grandes contradições existentes na 

atenção à saúde no Brasil, uma vez que o sistema de saúde tem a obrigação de 

garantir aos indivíduos o acesso aos bens e serviços; dentre estes se insere um 

atendimento de qualidade que propicie à população uma atenção integral. 

Entretanto, por razões múltiplas, isso nem sempre acontece e a população acaba 

tendo que recorrer a ações alternativas, não como possibilidade outra de 

recomposição da saúde ou de cuidado, mas como algo que supre a deficiência e 
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a falta do que lhes seria direito devido. Isso resultava por aviltar o pensamento 

sobre cuidado que diria respeito, mais de perto, à participação popular em saúde.  

Como agravante desse quadro de usurpação, as ações implementadas 

pelos grupos organizativos populares muitas vezes não conseguiam se auto-

sustentar, pois não dispunham de um apoio efetivo do poder público. Contavam, 

então, para sua execução, com as visões de movimentos espiritualistas e grupos 

organizativos populares, que por perceberem, am algum tempo a contradição da 

falta nos serviços, ausentavam-se de levar adiante de um modo mais 

conseqüente as práticas de cuidado populares. 

Geralmente sob o nome caridade se juntavam em feixes, as ações de 

cuidado que a comunidade realizava: a solidariedade no cuidar era, em geral,  

vivida sob esse ângulo. Por que o PSF não poderia retomar e expandir estas 

práticas solidárias?  

As redes buscavam parcerias junto a órgãos externos, como ONGs 

internacionais ou iniciativa privada solidária; junto às Igrejas (a multi-mistura 

distribuída pelo grupo de mulheres Margarida Alves vinha via Unicef, em parceria 

com as pastorais) e, não se assinalava atualmente nenhum movimento dialógico 

do PSF com os grupos populares sobre o cuidar nesse nível que incluísse a 

reflexão sobre medicamentos. A problemática da cooptação do CSU, onde se 

inseria o PSF era evidente. 

O Projeto Horto de Plantas Medicinais, vinculado ao ESCUTA, no Planalto 

Pici, se configura como um exemplo de resistência dentro dessa proposta de 

medicina alternativa. Criado no ano de 1995, após um estudo desenvolvido na 

área, que revelou a alta incidência de doenças respiratórias, doenças de pele e 

doenças relacionadas à desnutrição. 

O Horto contou inicialmente com a ajuda de profissionais da UFC, no 

sentido de orientar no cultivo das plantas, efetivando, para tanto, treinamentos e 

cursos específicos. Conforme nos contam as lideranças comunitárias vinculadas à 

resistência popular e às lutas que o ESCUTA, em certo sentido, liderou, haveria 

de se ter algum tipo de respaldo, apoio, união, como falam as lideranças, de 

modo que viesse ao encontro dos anseios da população o que é comumente 

chamado de saber da ciência ou base de informações. “Elas ajudam à superação 

das carências da comunidade” – afirmou uma informante do Horto.  



119 

 

Vejamos como se reporta ao assunto em pauta, uma das lideranças do 

Planalto Pici, ao referir-se à necessidade de saber que o funcionamento do Horto 

exige, para cumprir suas funções sociais: 

 

O horto surgiu em 1995, porque naquela região houve um estudo, uma 
pesquisa, onde foi detectado que havia uma carência de informação, de 
uma boa alimentação, também de higiene comunitária, pois não havia 
rede de esgoto, não havia água encanada que nós temos hoje, água da 
CAGECE, tudo isso estava gerando doenças, foco de doenças que 
estava se tornando grave, até alarmante. Então, o horto surgiu dessa 
necessidade de ter um núcleo, uma base de informações para as 
pessoas da comunidade (...) (QUARTZO). 

 

Na verdade, pode-se ver que se tem uma “cultura da necessidade”, que 

leva a população a buscar saídas e, então, no bojo desse ímpeto que se passa a 

viver, de superação da penúria social, a população lança mão de fazer projetos, 

como diz, e gerar produtos que tragam resolutividade junto aos problemas de 

saúde e possam realizar algum tipo de promoção dos sujeitos. 

 As lideranças do Planalto Pici tentam explicitar essa questão nos 

seguintes termos: 

 

O horto surgiu pela necessidade... Das doenças que estavam na área, 
era muita coceira, muita tosse, gripe, era diarréia e o pessoal achava que 
era do lamaçal que tinha aqui... Aí fizeram o projeto. Na época os 
projetos eram mais ouvidos. Aí aprovaram esse projeto de criar o horto 
para plantar plantas medicinais e com essas plantas gerar até renda 
para a população e produtos para combater as doenças, micoses, coisas 
assim, que estavam na área (ÂMBAR). 

 

Vasconcelos (2001) parece assinalar, na sua tese de doutorado em 

medicina tropical, que a atenção primária à saúde não pode se fazer sem a 

aliança de saberes popular e científico, para enfrentamento das difíceis 

problemáticas vividas pela população pauperizada. Ele sugere o necessário 

respaldo e, também, a adequação de estratégias de atenção primária às 

condições de vida e cultura das populações. Observemos o que nos assevera 

sobre isso: 

 

Uma vez que a ação dos serviços no meio popular é tênue, a superação 
de intenso adoecimento por doenças infecciosas e parasitárias, 
encontrada, sobretudo, nos primeiros anos de vida, depende do 
envolvimento da população na busca de novas estratégias e do reforço 
às posturas de luta e enfrentamento, que sejam cientificamente 
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respaldadas e apropriadas à condições materiais e sociais em que 
vivem. (VASCONCELOS; 2001: 21-22) 

 

Entretanto, a persistente contraposição entre o saber técnico e o saber 

popular é uma discussão que vem se arrastando ao longo dos anos no cenário 

brasileiro. Essa questão tem propiciado debates acalorados, onde se frisa a 

importância de junção desses dois saberes, objetivando o alcance de ações mais 

eficazes em todos os setores sociais.  

Tematizando a questão dos saberes, Bernard Charlot, citado por Pastor 

(2002), salienta que há um divórcio entre o pensamento científico e o popular, que 

se evidencia na noção de “relação social com saber” vivida pelos trabalhadores 

diferentemente do modo como o fazem os burgueses. Conforme nos conta o 

referido autor: 

 

Os trabalhadores se relacionam com o saber como se ele fosse um 
instrumento pertinente em uma determinada prática. Os burgueses se 
relacionam com o saber como se fosse um sistema coerente de sinais. 
(...) Essa representação de saber valoriza os que o dominam em sua 
forma verbal, sistemática e codificada (escolar), desvalorizando os que 
podem utilizá-lo apenas como instrumento em uma prática. (PASTOR; 
2002:31) 

 

É assim que Âmbar, um dos membros do GDFAM, relatando sua trajetória 

nos movimentos sociais e ressaltando seu crescimento, enquanto liderança 

popular, parece sugerir, em sua fala, que a supremacia do saber científico é uma 

prática que dificulta e emperra uma participação popular mais eficaz. Na 

perspectiva popular, a tentativa de sufocamento do saber popular nas discussões 

que envolvem as questões de saúde na área do Planalto Pici, chega, inclusive, a 

anular, muitas vezes, qualquer esforço, por parte das classes populares, de 

manifestação de suas reais necessidades: 

 

Houve a conferência da cidade que por um lado organiza membros da 
comunidade... Após a conferência da cidade, vem uma outra conferência 
que é a da saúde que se colocou aqui no CSU, foi nessa que a gente 
não teve muito acesso, porque quando se dividiu em trabalhos de 
equipes pra debater sobre saúde, nós tínhamos pessoas assim... 
Totalmente na saúde que sabiam de tudo, tomaram o assunto, a 
conversa, o debate e nós populares ficamos quase de fora, né, quer 
dizer a nossa entrada... A participação ali foi quase em vão, não foi 
ativamente, não ficou o que a gente desejava, participar bem e colocar o 
que a gente necessitava (...). 
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A supremacia do saber científico é reforçada, ainda mais, pela utilização, 

por parte de alguns profissionais, de uma linguagem extremamente acadêmica 

que termina por confundir, e inibir, a participação de membros da comunidade em 

eventos de saúde importantes, como as Conferências Municipais, por exemplo. 

Sob o aspecto da problemática da linguagem, o depoimento de Âmbar se revela 

muito pertinente na discussão do assunto: 

 

(...) voltando pra conferência que houve aqui, quando dividiram em 
grupos a gente teve uma manhã de plenária e quando a gente passou a 
ir para os grupos, eu estive numa sala onde tinha vários profissionais, aí 
usaram assim umas palavras, ta certo que ele entende, mas a gente fica 
assim com aquelas dúvidas, a gente tem o costume de falar do nosso 
modo, de ficar a vontade na comunidade, aí quando tem essas pessoas 
de linguajar alto, super científico, a gente estranha e a gente fica difícil 
de entrar, até pra pronunciar (...).Quer dizer aí são coisas que quando a 
gente quis botar os pratos na mesa para discussão eu mesmo me 
prendi, eu disse eu mesmo não vou entrar nessa discussão não adianta 
porque eu estava bem dizer só, de popular e principalmente, da área 
(ÂMBAR). 
 

 

Vasconcelos (2001) também se refere, em sua forma simples e 

contundente de falar, à forma como a medicina centrou seus esforços no 

desenvolvimento de implementos, técnicas e resoluções hospitalocêntricas, a 

partir de uma redução do corpo ao seu substrato biológico, senão vejamos: 

 

Depende também da construção e desenvolvimento de serviços de 
obras públicas adequadas a essas condições. No entanto, a medicina 
tem concentrado esforços no desenvolvimento de técnicas 
medicamentosas, cirúrgicas e eletrônica que atuam no processo saúde-
doença apenas no nível do corpo biológico e que são voltadas para o 
enfretamento de doenças isoladas. O esforço médico em geral, corre 
paralelo, dessincronizado e até em oposição ao esforço popular de 
combate aos problemas de saúde. Não tem sido preocupação importante 
da medicina a compreensão dos saberes, das estratégias, dos 
significados imaginários e das contradições e passividades do meio 
popular diante, por exemplo, das doenças infecciosas e parasitárias 
usuais, de forma que possibilite uma crítica dos procedimentos médicos 
e sanitários tradicionais e a criação de novas formas de abordagem de 
modo que caminhem para a integração entre o agir médico e o agir 
popular. (VASCONCELOS; 2001:22) 
 

 

Dentro dessa visão, as reflexões de Martins Júnior (2003) são bastante 

relevantes, no momento em que destaca a difusão e aceitação, em nossa 
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sociedade, da relação entre saber e poder. Sob este parâmetro, o saber assume 

um patamar importante na ordem estabelecida pelo senso comum, denominando-

se quem pode mais ou quem pode menos.  

Assim, o simples fato de um indivíduo ser detentor de um saber 

“científico”, dá um suporte legitimador ao mesmo, permitindo com isso a 

continuidade da proeminência de um sobre o outro. O problema então é que o 

sujeito que não detém o tipo de saber que é o científico fica sendo considerado 

como “sujeito de não saber”. 

Seguindo a visão ampliada de saúde, atuar para a transformação da 

realidade significa ir além da valorização do saber científico e, sobretudo, ancorar 

o respeito e a valorização do saber popular, destacando-se assim o conhecimento 

do mundo e dos problemas cotidianos vivenciados pelas comunidades.  

No bairro Planalto Pici, a população age na direção de angariar parceiros, 

uma vez que percebe o que passa a compreender como necessidade e direito, 

todavia, situa seu agir em um plano maior, que faz a relação do vivido como 

doença com o contexto maior onde os agravos e as perturbações acontecem, em 

uma visão mais complexa do fenômeno do adoecer humano. Vejamos o percurso 

da participação popular no Planalto Pici, como vai urdindo esse caminho e 

construindo uma práxis a partir dessa percepção ampliada da doença: 

 

(...) nós trouxemos um médico sanitarista para orientar a população, para 
identificar as causas das doenças da área e foi nesse processo de 
identificação das principais causas de doenças da área, que nós 
chegamos à conclusão de criar o horto de plantas medicinais, porque 
várias das doenças estavam relacionadas com problema respiratório. 
Nesse trabalho a doutora identificou o problema respiratório, o problema 
de pele e o problema relacionado com a desnutrição. Então, daí nasceu 
a idéia de criar o horto, de conversar com o professor Matos da 
universidade para nos orientar e com o setor de agronomia da UFC para 
nos ajudar com as plantas, com a terra, tratar a terra. E houve 
treinamento, curso, formação, pesquisa junto à comunidade e aí nasceu 
o horto de plantas medicinais, que a gente vem tentando segurar até 
agora, com muita dificuldade (DIAMANTE). 

 

Na percepção da comunidade que se nucleia em torno do ESCUTA que, 

como vimos, compreende a uma rede de grupos populares organizados, sempre 

foi propósito do Projeto Horto de Plantas Medicinais estabelecer um vínculo com a 

Unidade de Saúde local. Pensava-se que essa ação do Horto, se bem estimulada 

e executada, poderia trazer resultados satisfatórios tanto para a comunidade 
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quanto para a equipe da Unidade de Saúde, uma vez que a existência de um 

trabalho cooperado entre essa equipe e os grupos que desenvolvem esse tipo de 

experiência pode incidir positivamente na resolução de problemas de saúde na 

área. Contudo, segundo os idealizadores do projeto do Horto, nunca se obteve 

êxito na busca dessa relação, o que a população da luta participativa popular 

atribui, sobretudo, devido à diferenciação das orientações políticas das partes 

envolvidas. Como explica um dos idealizadores do Projeto: 

 

Não, nós nunca conseguimos envolver. A idéia era essa: fazer com que 
a Unidade de Saúde local tivesse uma relação com o Horto, até para 
ajudar no tratamento das doenças que foram identificadas aqui, pois ao 
passo que o médico toma conhecimento que tem o Horto, que tem as 
plantas aqui, que vai ajudar na cura das doenças e já que, muitas vezes, 
as pessoas não têm dinheiro para comprar um medicamento ou a própria 
Unidade de Saúde não dispõe do medicamento, esse médico poderia 
aconselhar as pessoas a procurarem o Horto de Plantas Medicinais. 
Então, seria passado para os médicos um folder com as plantas que a 
gente tinha aqui. Então, essa foi a idéia construída inicialmente, mas 
nunca conseguimos viabilizar, porque não conseguimos ter essa 
aproximação com a Unidade de Saúde. Uma das dificuldades estava no 
fato dessa Unidade estar muito relacionada com uma outra visão política 
diferenciada da nossa, já que nós tínhamos uma visão política 
comunitária (...). Então, visões políticas diferentes, de mundo e 
sociedade impediram essa aproximação, esse avanço aqui, que vai 
sendo construído a partir da própria realidade, das forças daquilo que a 
comunidade vai tendo. Assim foi que nós fomos construindo isso. 
(DIAMANTE). 

 

A participação popular tem suas estratégias. É fato de que na Unidade de 

Saúde passou a funcionar várias equipes do Programa Saúde da Família que 

iniciaram a realização da primeira Residência em PSF da Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal do Ceará, fazendo com que professores de 

pensamentos e práticas divergentes vivessem agudas contradições e 

provocassem algumas rupturas com o quadro de dificuldades de diálogo anterior, 

que caracterizava a relação população e equipes de saúde. É nesse contexto de 

contradições que aconteciam dentro da própria Residência em PSF, que a 

orientação em Educação Popular em Saúde, da referida Residência em curso, 

passa a articular-se com o ESCUTA e, então, se gesta o Fórum Permanente de 

Saúde Popular do Planalto Pici. 

A partir dessas rupturas que ocorrem com o modo anterior de 

funcionamento na Unidade de Saúde, pelo menos nesse aspecto da parceria, 



124 

 

observamos que a população assinala um esforço na vinculação do saber dos 

profissionais com o saber popular gestado nas lutas por saúde pela população do 

Pici. É no decurso das realizações do Fórum que vai se delineando mais 

claramente uma retomada, que se concretiza mediante um engajamento maior da 

equipe de saúde, bem como da comunidade, na reativação e incremento do 

Projeto Horto de Plantas Medicinais.  

O momento desse novo engajamento teve como marco importante uma 

das reuniões do Fórum Permanente de Saúde Popular, realizada na própria sede 

do Horto Medicinal, ocasião em que foram discutidas as possíveis estratégias 

fortalecedoras no implemento do mesmo, contando com a participação de vários 

profissionais de saúde da Unidade local e diversos membros da rede do 

ESCUTA, como a comunidade que se ia apropriando pela primeira vez da lutas 

locais. 

Nessa ocasião da realização do Fórum Permanente de Saúde Popular do 

Pici foram levantadas várias propostas de atividades a serem desenvolvidas no 

Horto, envolvendo tanto a comunidade como a Unidade Básica de Saúde, 

destacando-se, sobretudo, uma maior parceria entre equipe de saúde e os grupos 

organizativos populares da área. Entretanto, mais uma vez, essa relação não 

obteve êxito, tendo que ser adiada.  

Uma das explicações para a não concretização das propostas, segundo 

uma informante da Residência em Saúde da Família, pode estar na visão, ainda 

muito hospitalocêntrica, que rege o sistema de saúde. Essa visão se apóia em 

uma formação também voltada para a medicina privada, centrada em um modelo 

biomédico que lhe dá o suporte. Há dificuldades, sim, segundo nossa informante, 

mas há possibilidades de lutas, enfrentamentos e grandes aliados.  

A resistência popular, no entanto, parece perceber a problemática saúde-

doença dentro de um contexto maior; certamente que seu interesse envolve uma 

modificação dos quadros conceituais que sustentam a dominação que sofre como 

população pauperizada. 

O Grupo de Desenvolvimento Familiar – GDFAM, por exemplo, se 

constitui como outro grupo vinculado à rede direcionada pelo ESCUTA e que 

desenvolve também a atividade de fabricação de medicamentos, e vem sofrendo 

a mesma sorte de dilemas. Essa iniciativa do GDFAM de produzir medicamentos 
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populares baseados na sabedoria popular, seus chás e raízes, de acordo com as 

lideranças que formam esse grupo, surgiu em virtude de todo o contexto 

explicitado de desatenção, pauperização, abandono social e exclusão, 

anteriormente delineado. Prossigamos deixando falar o movimento mesmo da 

reflexão popular sobre a história que se vai tecendo no Planalto Pici: 

 

(...) em medicina alternativa, a gente faz alguns remédios, porque às 
vezes as pessoas não tem dinheiro, vai para o médico, o médico passa a 
receita, a pessoa não tem dinheiro para comprar, porque eu acredito que 
a gente deve tomar o que o médico pede pra gente tomar, mas às vezes 
tem uma questão de uma gripe, uma coisa assim, né, então a gente 
fabrica aqui alguns lambedores, a gente teve até uma oficina... Já 
tivemos várias de elaboração de remédios caseiros e o que a gente 
desenvolve mais aqui são lambedores, a multimistura, que é um 
complemento alimentar e esse vick natural que é feito de plantas 
medicinais... Assim por exemplo, tem uma pessoa muito carente, às 
vezes não vai ao médico nem nada, então está muito gripado, então a 
gente dá um lambedor, alguma coisa assim (ESMERALDA). 

 

Como vimos, mais do que uma forma de saber outra, a medicina 

alternativa é também uma estratégia política. Para o movimento de participação 

popular, a retomada do Horto de Plantas Medicinais e a ação do GDFAM, em 

especial com a regular distribuição da multimistura, para combater a fome das 

crianças do lugar (na casa anexa ao grupo Margarida Alves, também vinculado ao 

ESCUTA), buscar uma compreensão mais holística em medicina popular, não é 

um fazer pelo Estado, como se pensa vulgarmente, mas uma compreensão das 

determinantes sociais que criam a doença e a saúde. 

 

7.3.2. Projeto Círculos de Cultura Brincantes 

 

Desenvolvido pelo Espaço Cultural Frei Tito de Alencar – ESCUTA, o 

Projeto Círculos de Cultura Brincantes teve seu início no ano de 2003, 

configurando-se como uma experiência coletiva de aprendizagem de trabalho em 

arte e educação, sendo protagonizado por um grupo de jovens da comunidade. 

De acordo com o relatório de apresentação do ESCUTA, o estudo teórico-prático 

desse projeto, engloba uma formação em animação cultural, concretizando-se 

como estudo e aprendizagem de trabalho, e tendo os jovens como animadores 

desses Círculos, que funcionam, ainda, como bibliotecas circulantes populares, 
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possibilitando o desenvolvimento de um senso crítico e criativo da realidade pelos 

demais atores sociais.  

Os Círculos de Cultura Brincantes resultam por repensar um conceito de 

formação importante. Preocupados em estudar os equívocos que povoam a 

formação de educadores populares, Gadotti e Romão (2001) identificam alguns 

pontos que necessitam ser superados em uma práxis transformadora. Segundo 

estes autores, tradicionalmente se pensa, em termos de formação do educador 

popular, nos seguintes termos (equivocados): 

 

- A formação pode tudo; 

- A formação antecede a ação; 

- A separação entre teoria e prática; 

- Trabalhar o discurso e não a prática. 

 

A ideia de que a formação pode tudo desconhece a dialeticidade da 

relação entre as condições objetivas e subjetivas. 

Já o pensamento de que a formação antecede a ação tem sido 

desmentido pela prática, em boas referências de educação popular. Segundo 

Gadotti e Romão “a formação é uma prática de conhecimento e todo 

conhecimento nasce com uma pergunta. A pergunta é o primeiro passo do 

conhecimento. As perguntas surgem na ação, em sua grande maioria” (2001:81). 

Quanto à separação entre teoria e prática, segundo Gadotti e Romão, 

esse equívoco impregna e sustenta o autoritarismo vigente. Assim é que se 

ignora que não existe prática que não esteja assentada por uma teoria – ainda 

que não estejam descritas como texto ou linguagem acadêmica. Conforme 

Gadotti e Romão: 

 

Separando teoria e prática, a sociedade separa os que têm a teoria, isto 
é, que trabalham com o pensamento, dos que trabalham com as mãos e 
têm a prática. Como uma das características da sociedade autoritária é 
transformar toda diferença em desigualdade, os que têm a teoria são 
superiores (se põem como) aos que têm a prática e a dominação está 
justificada (se pretende justificada). (...) Estabelecer uma dicotomia entre 
teoria e prática faz com que se possa imaginar a formação como um 
espaço teórico e a ação como um espaço prático e assim, tratadas 
separadamente, elimina-se a possibilidade de atingir o objetivo da 
formação que é melhorar a qualidade da prática (grifo nosso) (2001:81). 
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Quanto a trabalhar o discurso e não a prática, isso é o que mais ocorre 

nas experiências acadêmicas, eivadas de equívocos sobre o que seria formação. 

É que como toda prática é sustentada pela teoria, mudar a prática implica que a 

teoria que dá suporte está mudando, ainda que não tenhamo-la como descrição, 

texto, discurso acabado, escrito. 

Em uma análise histórica da educação popular, Gadotti e Romão referem-

se à diversidade de grupos e movimentos que, para ele, são verdadeiras forças 

instituintes da sociedade que se quer como um devir histórico. Citando os anos 50 

como a década que objetivava a conquista do Estado, caracterizada pela fé na 

educação popular enquanto utopia das classes populares, Gadotti e Romão 

passam para uma visão onde se continuava, nas décadas de 60 e 70 a ver o 

Estado como organizador do bem-estar social. A idéia de alianças surge 

(movimento popular em parceria com Estado, inclusive na definição de políticas 

públicas e prioridades de ação), como alvo da práxis em educação popular, nas 

décadas 60 e 70. 

Por fim, Gadotti e Romão observam que, se antes os movimentos 

populares tinham um caráter revolucionário ou reivindicatório, hoje são 

predominantemente programáticos. Vejamos o texto na íntegra: 

 

A grande utopia da educação popular dos anos 50 visava à conquista do 
estado e à mudança radical da política econômica e social. Hoje, o que 
vemos é a educação popular dispensando-se em milhares de pequenas 
experiências, perdendo aquela grande unidade teórica, mas ganhando 
em diversidade. (...) Esses pequenos grupos e movimentos são as 
verdadeiras forças instituintes da nova sociedade, lutando em múltiplos 
campos: luta pela terra, direitos civis, direitos humanos, alfabetização, 
luta das mulheres, dos que tratam de reconstruir as raízes africanas de 
suas culturas, novos movimentos vinculados à religiosidade popular, 
movimentos ecológicos, de produção associada, por moradia, de 
meninos e meninas de rua etc. Esses numerosos movimentos trazem no 
seu bojo uma nova concepção da educação popular e do Estado. (...) Os 
movimentos populares dos anos 60 e 70 viam o Estado como 
organizador do bem-estar social e a questão era pressioná-lo na medida 
suficiente e oportuna para obter deles as demandas. Hoje a nova visão 
do Estado baseia-se na idéia de construir novas alianças das quais os 
movimentos sociais não querem apenas receber os benefícios sociais, 
mas participar como sócios, parceiros na definição das políticas públicas 
e da inversão de prioridades. Antes, os movimentos populares tinham 
um caráter revolucionário ou reivindicativo. Hoje eles são 
predominantemente programáticos. (GADOTTI & ROMÃO; 2001:96) 
(Grifos dos autores) 
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A educação popular hoje tem a seu favor o surgimento de novas forças do 

poder democrático, ainda, que essas forças se teçam em meio ao contexto 

contraditório do corpo social em tempos de globalização. 

Conscientização parece ser pensada, então, como desenvolvimento da 

capacidade crítica sobre sua realidade, seus contextos de vida, e elaboração de 

suas identidades como sujeitos históricos, bem como a luta pela aquisição dos 

conhecimentos necessários a uma intervenção transformadora no mundo.  

Dessa forma, o Projeto Círculos de Cultura Brincantes foi construído 

dentro dessas linhas de pensamento e suas ações estão todas voltadas para uma 

reflexão-ação, permitindo aos atores sociais conhecerem a realidade e se 

perceberem como sujeitos históricos. É assim, que a realização desse projeto se 

pauta em quatro atividades básicas: Roda de Rua, Oficinas de Fantasias, Círculos 

de Cultura na Escola e Biblioteca Aberta.  

A Roda de Rua se configura como um debate público sobre um tema 

previamente definido no Fórum de Saúde Popular. Esse momento permite o 

estabelecimento de um diálogo com a comunidade acerca de uma problemática 

local, buscando com isso, desenvolver a percepção crítica dos atores sociais, 

levando-os a perceberem as contradições que perpassam o corpo social e 

fortalecendo assim, o compromisso de luta pela transformação da realidade. 

As Oficinas de Fantasias são atividades direcionadas às crianças, como 

teatro de bonecos, contação de histórias, danças, pinturas, cirandas etc., feitas a 

partir de textos da literatura infantil. 

Os Círculos de Cultura na Escola são vivências de leitura lúdica da 

realidade, sendo desenvolvidos com jovens de escolas públicas. Nesta ação, é 

feito um estudo dirigido, seguido de uma discussão acerca de um tema 

previamente selecionado, sendo essa discussão coordenada pelos animadores 

culturais do Projeto e conduzida com dinamicidade, buscando, sobretudo, 

estimular a participação dos jovens, permitindo aos mesmos uma liberdade de 

expressão que ultrapasse a dimensão da fala. 

Biblioteca em Festa é uma atividade que procura resgatar as tradições 

culturais, promovendo para tanto, atividades lúdicas com o público da terceira 

idade, onde através de histórias de vida, contos e brincadeiras, procura-se 

reconstituir a vida cultural dos antepassados, lançando pistas e olhares para o 
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modo de vida na atualidade e transformando muitas histórias contadas em peças 

teatrais. 

Portanto, o Projeto Círculos de Cultura Brincantes termina, de certa forma, 

por preencher uma lacuna no que se refere à questão da saúde, no momento em 

que desenvolve ações que buscam levar os sujeitos sociais a refletirem sobre o 

seu papel dentro do processo histórico de construção dos direitos à saúde, como 

acontece na atividade Roda de Rua, onde se mantém um contato direto com a 

comunidade e através de encenações se efetivam discussões que têm uma 

dimensão não somente no âmbito local, mas nacional, como por exemplo, uma 

pequena peça (esquete) intitulada “Chapeuzinho Vermelho do SUS”, que retrata 

uma problemática envolvendo o desenvolvimento do sistema de saúde nacional. 

Segundo Ametista, membro do ESCUTA, essa peça foi apresentada uma vez 

durante um evento sobre “exploração sexual de crianças e adolescentes”, 

realizado no CSU.  Essa peça, de acordo com Ametista, acontece de forma 

improvisada e depende do apoio da platéia para as discussões se tornarem mais 

acaloradas. Essa primeira apresentação contou, basicamente, com um público 

infantil e no momento, a peça está passando por uma reformulação.  

Dessa forma, nos perguntamos: Será que se esse trabalho fosse 

desenvolvido em parceria com o PSF, não atingiria uma maior efetividade? 

Será que a comunidade ao tomar conhecimento da complexidade do 

Sistema, não se esforçaria em exercer, de forma consciente, seu papel de 

co-partícipe? As respostas para essas e outras indagações são necessárias para 

que se atinja um patamar satisfatório de relacionamento da equipe de saúde, 

comunidade e grupos organizativos populares. 

 

7.3.3. Fórum Permanente de Saúde Popular 

 

O Fórum Permanente de Saúde Popular tem sua base, como vimos 

anteriormente, no esforço de articular saber técnico e saber popular, propiciado 

pelo engajamento da Residência em Saúde da Família da Universidade Federal 

do Ceará (por ocasião da disciplina de Educação Popular em Saúde) com os 

propósitos do Espaço Cultural Frei Tito de Alencar – ESCUTA, a partir de um 

trabalho desenvolvido no Projeto Círculos de Cultura Brincantes, onde se 
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realizavam encontros com as entidades do bairro para discutir e decidir os temas 

a serem abordados na ação Roda de Rua. Logo esses encontros foram sendo 

transformados em reuniões mais amplas, destacando a problemática da saúde na 

área, por ser esta uma temática que vinha exigindo uma maior discussão, 

sobretudo, face à precariedade da atenção a saúde no local. Como relata Água-

Marinha, membro atuante do ESCUTA: 

 

O Fórum começou ano passado no início do Círculo de Cultura Brincante 
e uma das linhas era juntar essas entidades que compõem o bairro que 
estão discutindo as problemáticas para realizar a Roda de Rua, porque a 
gente transformava um espetáculo a partir da problemática escolhida 
pela rede. Esse ano foi mudado o enfoque, porque, por exemplo, no ano 
passado a questão maior era a do transporte ou violência, desemprego, 
esse ano a gente sentou e decidiu que seria discutido a partir... 
Transformaria as reuniões da rede num Fórum onde se discutiria a 
saúde no bairro, mesmo porque a saúde aqui é dividida, pois parte do 
bairro é atendido e a outra parte não é, assim atravessa uma rua, esse 
lado de cá é atendido pelo Centro Social Urbano, o lado de lá não é. Era 
uma temática que todo mundo falava muito, tentando descobrir de que 
forma poderia atuar para resolver essa questão. Aí na última realização 
do Fórum do ano passado foi discutida a saúde. 

 

Assim, o Fórum Permanente de Saúde Popular tem se configurado, 

principalmente, como um espaço de organização, partilha e construção de 

experiências em educação e saúde, bem como espaço de articulação das lutas 

da comunidade em torno das questões de saúde da área, fortalecendo com isso, 

a participação popular em saúde e, conseqüentemente, reforçando a idéia de 

redes sociais na área. Conforme Relatório do Projeto Círculos de Cultura 

Brincante do período de 2003 – 2004: 

 

(...) Para fortalecer esta luta o Fórum estabeleceu parcerias importantes 
com: residência médica em PSF, do qual nas discussões com a 
comunidade acerca dos problemas de saúde também participavam 
médicos, enfermeiras, agentes de saúde, organizações comunitárias, 
moradores... Outra parceria importante foi com a ANEPS. É uma 
articulação que aqui no Ceará surge e começa a se estabelecer quase 
que concomitantemente ao processo das discussões realizadas no 
Fórum. Esta parceria se consolidou e hoje o ESCUTA já realiza ações 
em parceria, participando de formações, palestras e eventos. 

 

Dessa forma, reunindo-se mensalmente e aglutinando diversos grupos 

organizativos da comunidade, como Salão São Francisco, Margarida Alves, 

Pastoral da Criança, ESCUTA etc e ainda, vinculando-se à Articulação Nacional 
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de Educação Popular em Saúde – ANEPS, o Fórum Permanente de Saúde 

Popular afirma seu objetivo de favorecer uma ampla discussão no tocante às 

condições de saúde da população, visando a identificação de problemáticas 

específicas, suas possíveis linhas de ação e o estabelecimento de estratégias que 

tenham como base um trabalho conjunto das instituições que atuam no lugar, 

permitindo ainda, uma interlocução dos problemas sofridos no nível comunitário 

com os problemas de âmbito regional/global – aqui se insere o Programa Saúde 

da Família da Unidade César Cals em diálogo com a comunidade. Neste ponto, 

nos interrogamos: Em que medida o Programa Saúde da Família tem 

dialogado com o poder emergente, advindo dos grupos populares em seu 

funcionamento em redes? 

Quanto a isso, o estudo revelou a existência de problemas, sobretudo, de 

caráter histórico-sociais, que vêm dificultando o estabelecimento de uma relação 

de proximidade entre comunidade e equipes de saúde, e ainda, configurando-se 

como barreiras ao desenvolvimento e fortalecimento da participação popular em 

saúde na área do Planalto Pici. 

Sabe-se que são criados obstáculos a uma atuação junto à população 

organizada; até há impossibilidades, sob alguns aspectos, de o profissional de 

saúde se ausentar da Unidade para cumprir atividades extra-ambulatoriais, quais 

sejam, ações de promoção à saúde, enquadrando-se aqui o contato mais direto 

com a comunidade e, por conseguinte, as ações que envolvem suas entidades 

organizativas. Conforme se revelou na fala de um dos atores sociais no decorrer 

de nossas observações em uma das reuniões do Fórum Permanente de Saúde 

Popular, esse tipo de atividade parece não receber nenhum incentivo por parte da 

direção da Unidade: 

 

Foi colocado explicitamente pela direção da regional, que não se pode 
ausentar do posto para participar de nenhuma atividade como essa 
(Observação N. 6). 

 

Com a entrada da Residência em Saúde da Família, esta situação, 

porém, parece ter se modificado paulatinamente. Fazia parte da orientação de 

algumas disciplinas, entre estas a Educação Popular em Saúde, uma atuação 
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mais precisa junto ao Fórum Permanente de Saúde Popular. Todavia, como 

afirma a preceptora: 

 

Brecht nos ensinaria, certamente, que devíamos, ao analisar algumas 
situações políticas e históricas, perguntarmo-nos: a quem interessava 
uma determinada idéia. Eu pergunto agora, por exemplo, a quem 
interessa essa idéia de promoção em saúde? Algumas rupturas no seio 
da Faculdade de Medicina, como também na formação e práxis das 
equipes de saúde que atuam com atenção primária, resultam de uma 
crise nas formas de legitimidade da profissão; já não se aceita 
completamente uma atuação da faculdade, voltada exclusivamente para 
o modelo de especializações, com trabalhos essencialmente nos 
hospitais e outras formas de atendimento que ficam usufruídas em sua 
totalidade pelo sistema de medicina privada. Olha, há um clamor por 
justiça social. E não se tem, no sistema privado em crise também (uma 
crise devido ao excesso de acumulação de renda), formas de dar conta 
de se empregar todo o contingente que se forma nas profissões em 
saúde, dentro dos parâmetros de ação e ganhos que tradicionalmente se 
tinha. Daí que se pode ver essa insuficiência de formação, essa crise de 
legitimidade do modelo e o acirramento dessas contradições na ponta. 
Em situação como as do Fórum. Quando, por exemplo, no horário 
mesmo de trabalho, a maior parte dos médicos, mesmo liberados de 
consultas, pela direção da Unidade e solicitados pelos professores da 
Residência para ir ao Fórum, não comparecia às reuniões (do Fórum), 
nem dava continuidade a uma possível articulação ou relação com a 
resistência popular organizada. É como se “não fosse de interesse” 
buscar algo diverso do que antes “a regional mandava”. O problema é 
que nesta nova situação, a regional se calava ante a Residência da UFC, 
ou seja, “já não interferia nestes aspectos como antes”. Será que luta 
popular é algo só para pobres? - eu pergunto à classe dos profissionais 
de saúde (JADE).  

 

Fizemos questão de manter a longa explanação de Jade, porque ela 

compõe o movimento de análise que temos perseguido. A privatização crescente 

da medicina se fez junto ao movimento de acumulação do capitalismo 

internacional. Os modelos de formação e a problemática das especializações 

estão dentro de uma ordem que faz a ciência reafirmar o que já existe e ampliar 

as estruturas que mantêm a concentração de renda nas mãos de poucos grupos 

e países. 

Assim, no tocante a participação dos profissionais de saúde da Unidade 

César Cals no Fórum Popular, nosso estudo indicou, ainda, um esforço, por parte 

de alguns desses profissionais, em participar das discussões levantadas nas 

reuniões. Contudo, em determinados momentos, muitos destes profissionais não 

se sentiram “livres” o bastante, para emitirem suas opiniões, bem como se 

colocarem favorável a uma reivindicação advinda do grupo, quando esta exigia 
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um posicionamento concreto do mesmo, como por exemplo, uma ocasião em que 

se tornou necessário colher as assinaturas de todos os representantes das 

entidades presentes na reunião, para dar encaminhamento a um ofício, 

solicitando um encontro, na área do Planalto Pici, com as autoridades 

competentes, visando sensibilizá-los para os problemas de saúde no local. Nesse 

momento, alguns profissionais se mostraram temerosos, admitindo o medo de 

sofrer represálias políticas, que poderiam ocasionar com a perda de seu emprego, 

se negando assim, a assinar o ofício. Esse fato foi registrado em uma de nossas 

observações e também relatado por alguns entrevistados, vejamos: 

 

(...) até os profissionais mesmo têm medo de se envolver, pelas 
questões de alguns que eu vi dizer nas reuniões do Fórum, o pessoal 
tem muito medo de perder o emprego, aí não se envolve, estão aí para 
fazer o trabalho deles, se vai para a comunidade, que a comunidade ver 
que tem possibilidade se organizar para lutar para adquirir o seu direito, 
as pessoas caem fora, não têm coragem de ir junto com a gente, não eu 
assino, às vezes nem assina. Eu vi uma grande questão que nem 
assinar o pessoal quis, alguns documentos, então eu acho assim... 
Também alguns profissionais que estão também não se interessam, 
estão só pela questão do dinheiro (...) (ESMERALDA). 

 

Sabemos, no entanto, que esta situação é muito complexa e nos leva a 

discussão acerca do contexto político-social no qual encontram-se inseridos os 

profissionais do PSF no Ceará.  

Primeiramente, é importante ressaltar a precariedade das condições de 

trabalho dos profissionais do PSF, sendo agravadas ainda mais, conforme 

salientamos em tópico anterior, pela não preparação dos mesmos para atuarem 

de acordo com os princípios preconizados pelo Ministério da Saúde, uma vez que, 

a proposta do PSF, dada a sua complexidade e pautada nos ideais da promoção 

da saúde, exige dos profissionais um vasto conhecimento, não apenas de sua 

área de atuação, mas, também, de outras áreas. Assim, o profissional do PSF 

termina por se transformar em um profissional polivalente, atuando, não apenas, 

como médico ou enfermeiro, por exemplo, mas, ainda, como assistente social, 

psicólogo, sociólogo, enfim, áreas nas quais não possui domínio, uma vez que, no 

currículo acadêmico desses profissionais o enfoque das áreas sociais e humanas 

não é tido como prioritário, sendo abordadas de maneira superficial. 
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Então, os profissionais do Programa Saúde da Família acabam atuando 

sob muita pressão, tanto por parte da comunidade, que ainda não compreende a 

filosofia do Programa, e exige atendimento ambulatorial, como também dos 

gestores, que esperam que os profissionais desenvolvam as atividades com 

eficácia, mas, no entanto, não possibilita a estes, condições adequadas de 

trabalho, indo desde as estruturas físicas das Unidades à garantia de direitos 

trabalhistas e, ainda, ao desenvolvimento das atividades de forma contínuas e 

alheias a pretensões políticas. 

No que concerne aos direitos trabalhistas, vale ressaltar que a maioria 

dos profissionais do PSF no Ceará, não possui vínculo empregatício, fato que 

causa, muitas vezes, o problema do alto índice de rotatividade dos profissionais. 

Entretanto, depois de muita discussão acerca dessa problemática no Ceará, o 

governo do Estado, em conjunto com várias administrações municipais, planejou 

um amplo concurso para o Programa Saúde da Família, que se encontra 

atualmente em andamento, sendo, dessa forma, objeto de expectativas, uma vez 

que, com a conclusão do concurso e nomeação dos aprovados se espera atender 

não apenas uma antiga reivindicação dos profissionais, mas, sobretudo, suprir a 

carência de profissionais nas Unidades de Saúde, e com isso, possibilitar um 

melhor atendimento às comunidades.  

Vale ressaltar ainda que, a efetivação desse concurso traz também 

consigo a esperança de amenizar a influência do contexto político nas rotinas e 

ações de saúde, pois se sabe que é característica comum, e notória, do cenário 

político-social brasileiro, o fato do período eleitoral influir profundamente no 

andamento de ações desenvolvidas em todas as esferas de governo, seja ela 

federal, estadual ou municipal. Esses reflexos não se dão apenas antes e durante 

as eleições, mas, sobretudo, após a conclusão das mesmas, quando se iniciam 

as renovações dos quadros administrativos do poder. 

No que concerne à implementação de ações em saúde de caráter 

participativo na área do Planalto Pici, o contexto político, segundo alguns 

informantes, se apresenta, ainda, como um entrave, uma vez que, com a 

mudança de gestão, ocorre também, muitas vezes, o descarte de projetos e 

ações valiosas para o fortalecimento da participação popular em saúde, bem 
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como, o desligamento de profissionais que, algumas vezes, possuem um 

compromisso maior com as questões sociais: 

 

Olha... Tem algo que é muito mais de desejo, de esperança, que é a 
situação política, a gente constatar que há 20 anos, quando chega o 
processo político é a via mais dolorosa, porque você imaginar que passa 
um ano, dois, conforme o período eleitoral, você passar um ano, dois, 
quatro, seja o que for, quando chega o período eleitoral passa assim 
como um arrastão, levando as próprias pessoas que já tem lhe dado a 
impressão que está consciente ou que está começando a ser consciente 
e que o bolso fala mais forte e que uma coisinha aqui é muito difícil 
entender, é uma questão ética, como é que uma pessoa vai entender 
isso... De não querer. Então, precisa estar muito atento para isso, porque 
a questão ética ela não se dá só nas grandes coisas, você preservar 
essa questão ética nas mínimas coisas ou você fazer da sua vida a 
valorização dos pequenos atos, é muito difícil, porque significa que 
ninguém ver, que você não aparece, que ninguém nem percebe que 
você estar, mas você tem que continuar acreditando que é por ali, você 
não pode se dobrar, porque se você fraquejar em um desses momentos, 
você pode destruir todo um trabalho (RUBI).  

 

Os reflexos negativos dessa influência política incidem, também, no 

percurso de luta pelo fortalecimento da participação popular no bairro Planalto 

Pici. Assim é que uma preceptora da residência organizou e efetivou uma 

capacitação para conselheiros de saúde, em um hercúleo esforço de formação de 

novos quadros para fazer funcionar o campo de diálogo que deve florescer no 

Conselho de Saúde da Unidade, e ao final como resultante, se tem no momento 

uma gestão da Unidade que recusa o assumir desses quadros e continua a dizer 

que existe um conselho em exercício (que há quatro não se reúne e que tem 

desejado renovação) o que obscurece, ainda mais, o grau de amordaçamento 

político dos quadros novos da luta popular. Como nos conta Esmeralda, liderança 

do GDFAM: 

 

(...) é até difícil entrar lá, que a gente esteve junto com o Fórum de 
Saúde, a gente tentou revitalizar o conselho de saúde, que é ligado as 
regionais, mas o pessoal não permitiu a nossa entrada, disse que já 
tinha um conselho lá, que existia isso e aquilo, mas a gente também vai 
tentar agora. Nas reuniões do Fórum de Saúde a gente tirou uma 
comissão (...). A gente tentou, nós fomos, marcamos uma reunião com a 
diretora do posto de saúde e a gente conversou com ela sobre a 
tentativa de trazer de volta o conselho de saúde, aí ela disse que não 
precisava, porque o que estava aí atuava e iam voltar novamente para 
atuar, mas só que até agora ninguém viu nada, então a mensagem que a 
gente recebeu, que não precisava dizer, que ela não queria a gente lá. 
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Então, a (in) existência de um Conselho Local de Saúde atuante, acaba 

por bloquear a possibilidade de efetivação de um campo de diálogo eficaz entre 

comunidade e poder público, no caso o Centro Social Urbano César Cals – CSU. 

Aliás, uma das grandes reclamações advinda do grupo de resistência popular 

reside na total desinformação da comunidade acerca das atividades 

desenvolvidas no CSU, revelando com isso, um desinteresse no que concerne ao 

desenvolvimento de um trabalho que tenha como objetivo básico, envolver a 

comunidade nas questões relacionadas a sua qualidade de vida e saúde. 

Esse fato contraria assim, uma das propostas básicas do Programa 

Saúde da Família, qual seja, o estabelecimento, por parte das equipes de saúde, 

de um vínculo com a comunidade, visando favorecer a identificação e resolução 

de problemáticas que envolvem o processo saúde-doença nessa área específica, 

bem como, possibilitar aos atores sociais a percepção e atuação como 

coparticipes no desenvolvimento das ações de saúde. 

Rubi, membro do grupo de resistência do bairro Planalto Pici, enfatiza 

essa dificuldade, destacando, sobretudo, que a aquisição do conhecimento 

acerca dos eventos relacionados à saúde, é, geralmente, feita pela comunidade 

organizada, e mesmo assim, com muita deficiência.  

Para Rubi, esse não compartilhamento de informações com a 

comunidade, favorece também, uma visão da comunidade do Planalto Pici como 

uma massa amórfica, ou seja, indivíduos que não estão preocupados em buscar 

seus direitos, que não se mobilizam, prevalecendo assim, uma imagem do Estado 

bem-feitor em contraposição à imagem de uma população desinteressada: 

 

Agora uma das coisas que me impressiona é que o conhecimento que 
nós temos da saúde aqui, não foi essa saúde que veio até nós, fomos 
nós que buscamos, porque nós estamos aqui bem pertinho e esse 
conhecimento não chegou até a gente, para dizer assim, olha ali tem 
isso, isso e isso, e nós nos consideramos um grupo que está mais a par 
dessas informações. Então, os outros, por exemplo, uma das coisas... 
Poderia ser bobo, o próprio aniversário do CSU agora... Eu me 
surpreendi no último dia um carro de som passando com uma 
programação aparentemente boa, mas aí dissemos, como que moramos 
aqui perto e hoje é que viemos saber? Aí às vezes as pessoas não 
correspondem: “Olha, oferecemos tudo, mas o povo não quer nada”. 
Então, eu fico muito admirada dessas questões (RUBI). 
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Reforçamos, ainda, que atualmente pensar as ações de saúde enquanto 

ações circunscritas à Unidade de Saúde é uma compreensão errônea e 

ultrapassada, à medida que cresce a cada dia a urgência de se trabalhar a 

questão da promoção da saúde.  

Nesse sentido, desenvolver ações de saúde no Programa Saúde da 

Família, significa ir além das atividades ambulatoriais, buscando, sobretudo, 

parcerias com os diversos setores e segmentos sociais.  

Neste ponto, o Fórum Permanente de Saúde Popular pode se configurar 

como um espaço rico para o desenvolvimento de ações conjuntas entre 

comunidade e equipes de saúde que só viriam a possibilitar e fortalecer o tão 

sonhado vínculo com a comunidade. Além disso, o Fórum se destaca também 

enquanto prática educativa, tanto popular quanto técnico-profissional, uma vez 

que torna possível o compartilhamento e apropriação de conhecimentos 

construídos coletivamente, apontando pistas e evidenciando soluções para a 

problemática da saúde local.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De uma perspectiva geral, a análise da experiência de participação popular 

do bairro Planalto Pici revelou uma história de luta popular muito intensa, 

indicando, ainda, que no decorrer dessa luta apresentaram-se muitas situações 

desafiadoras que exigiram ações concretas. Essas situações seriam o que Freire 

(1987), aporte teórico principal de nosso estudo, denomina como “situações 

limites”, ou seja, conforme explicitado em tópico anterior, situações concretas e 

históricas denunciadoras de uma realidade específica que precisa mudar, 

revelando-se como um desafio aos homens, que buscam superá-las através de 

ações transformadoras ou de acordo com o termo adotado por Freire, a partir de 

superações que se revelam na ação como “atos limites”. 

Além disso, convém ressaltar ainda que, todo esse momento histórico 

vivenciado pela comunidade do Planalto Pici, onde o enfrentamento e superação 

das situações limites, bem como o esforço de consecução de atos limites, são 

fatos constantes em seu cotidiano, propiciou enormemente o fortalecimento das 

lutas pela conquista do espaço social na área, dando dessa forma, a resistência 

popular, um matiz especial.  

 Como vimos, o processo de formação e organização dessa comunidade 

se deu no período ditatorial, época difícil, e por que não dizer, contraditória, da 

história brasileira, uma vez que, ao cercear a liberdade político-social da 

população, a ditadura possibilitava as mesmas refletirem melhor sobre seus 

direitos. Neste ponto, como demonstram estudos referentes a outras realidades 

locais (BARREIRA, 1992), o apoio de agentes externos, como sindicatos e Igreja, 

foi essencial para o enriquecimento das lutas populares. 

No caso do Planalto Pici, como nosso estudo revelou, a Igreja, 

representada pelas CEBs, foi o grande fio condutor e mobilizador da organização 

da comunidade. Levantando a bandeira da fraternidade, as CEBs convocava o 

povo a participar da história, onde fé e ação se confluíam na busca por melhores 

condições de vida de uma população marginalizada. É neste cenário que o bairro 

Planalto Pici vai se construindo e revelando seu crescimento, não só em seu 

aspecto físico, mas, especialmente, na sua diversidade e capacidade 

organizativa.  
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Neste ponto, a questão da moradia, do elevado índice de doenças 

transmissíveis, como AIDS, do controle político-social do poder público sobre a 

organização popular, são exemplos de “situações limites” percebidas pela 

comunidade que exigiram sua união e, conseqüentemente, mobilização, visando 

o estabelecimento de práticas que levassem a uma reversão dessas “situações 

limites”. 

Entretanto, a luta por moradia se revelou como primeira “situação-limite” 

que exigiu da população oprimida do Planalto Pici atitudes concretas frente ao 

poder público, que insistia em não permitir sua fixação na área. Essa “situação 

limite” mostrou, sobretudo, a capacidade de organização e resistência dessa 

comunidade que, unidos em prol de um único objetivo, solucionar seu problema 

de moradia, não economizou esforços e não se deixou intimidar pelas ameaças 

constantes dos grileiros de avançarem os tratores sobre suas casas. 

Após todo esse embate, muitos “atos limites”, referentes à situação de 

moradia, tiveram que ser efetivados, como a melhoria da estrutura física dos 

domicílios e o acesso aos bens e serviços coletivos (água, luz, telefone etc.). 

Configurando-se ainda como uma “situação limite”, a forma repressora e 

controladora de funcionamento da única associação do bairro, levou a resistência 

popular a buscar mecanismos de reversão dessa realidade, daí o empenho em 

conquistar esse espaço, que se dizia social, para efetivar um trabalho de base 

puramente comunitária, e partindo disso, espalhar suas ramificações pela 

comunidade. É assim, que o bairro Planalto Pici dispõe atualmente de várias 

associações comunitárias que desenvolvem trabalhos nos mais diversos âmbitos 

e muitas vezes, de forma conjunta.  

No que se refere às questões de saúde, alguns grupos organizativos 

desenvolvem ações específicas que podem ser relacionadas à área de saúde, 

como é o caso da multimistura feita pelo GDFAM ou mesmo o Horto de Plantas 

Medicinais, que conta com o apoio de diversas associações do bairro, além do 

ESCUTA, que desenvolve projetos abordando essa temática, e por que não dizer, 

o próprio Fórum de Saúde Popular que não é uma ação desenvolvida por uma 

entidade específica, mas por um grupo. 

Entretanto, mesmo sendo possível afirmar que o processo de participação 

popular em saúde no contexto específico do bairro Planalto Pici tem alcançado 
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um desenvolvimento concreto e que os desafios que se apresentaram no decorrer 

desse processo só vieram contribuir ainda mais, para aumentar o empoderamento 

dessa comunidade, não podemos deixar de mencionar que esse processo 

atingiria um patamar bem mais amplo se ocorresse uma colaboração efetiva do 

setor saúde, e conseqüentemente, do poder público.  

Contudo, a história da participação popular em nosso campo de estudo 

reflete a realidade nacional, onde as práticas acontecem, geralmente, 

desvinculadas da área de saúde, mostrando com isso a enorme contradição 

existente no sistema, uma vez que, entre os princípios do SUS, se inclui a 

participação popular, no entanto, o estímulo às ações coletivas ainda é muito 

precário e essa participação se dá basicamente, e nem sempre de maneira eficaz, 

dentro das estruturas formais, como as Conferências e os Conselhos de Saúde. 

Iniciativas que acontecem fora dessas esferas são pouco reconhecidas ou 

apoiadas. 

Observamos ainda que, a possibilidade de diálogo entre os grupos 

organizativos populares e as equipes de Saúde da Família do local, é muito 

restrita. Isto se deve, como vimos, a uma variedade de motivos, mas que, 

certamente, poderia ser implementado se houvesse um maior empenho e 

compromisso, não apenas do poder público, enquanto escala superior de mando, 

responsável pelo planejamento e execução das políticas públicas, mas também, 

dos gestores locais, dos políticos locais, dos profissionais e da comunidade, 

organizada ou não.  

É necessário compreender com isso, que trabalhar a saúde enquanto 

produto social é algo muito complexo sim, mas não impossível. Assim, o 

desenvolvimento, não apenas do setor saúde, mas de qualquer setor, depende do 

esforço de cada ator social, juntamente com ações construtivas do poder público, 

não devendo por isso ser confundido com linhas de pensamento ou lideranças 

políticas vigentes na época.  

Sobre este aspecto, no, que se refere à participação popular em saúde, 

seu curso histórico não deve ser desviado simplesmente pelo fato de seus 

idealizadores pertencerem a um outro período da história política local ou por 

compactuarem de outros ideais, sendo esta (influência negativa dos processos 

políticos) uma das barreiras revelada em nosso estudo no Planalto Pici que 
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precisa ser superada no sentido de se efetivar ações de saúde participativas 

dentro da Unidade local.  

Entretanto, o caminhar da resistência popular do bairro Planalto Pici, ante o 

enfretamento das contradições e conflitos, e por assim dizer, superação de 

limites, vem mostrar ainda, que a luta pela transformação da realidade não se 

configura como utopia, mas como um sonho possível, sonho cuja fórmula para 

sua concretização encontra-se incutida na (re) ação de cada ator local, 

independente da forma de atuação do poder público. É assim que, tendo por base 

a união de forças, a resistência popular no Planalto Pici traça linhas de ações 

paralelas às do poder público, angaria recursos de diversas instituições e 

estabelece parcerias, fortalecendo com isso, a participação popular no bairro, 

bem como possibilitando aos atores sociais envolvidos nesse processo de luta se 

reconhecerem como sujeitos histórico-sociais. 

Daí a importância de se divulgar experiências locais de participação 

popular, pois esse compartilhamento possibilitará reflexões e porque não dizer, 

(re)criações, que contribuirão para o fortalecimento dessas ações coletivas, bem 

como favorecerá a articulação de diferentes atores essenciais na luta pelo direito 

à saúde. 

Salientamos ainda, a necessidade dos estudos sobre educação popular em 

saúde procederem à pesquisa da lógica popular, uma vez que compreender o 

modo como os grupos populares protagonizam suas intervenções nos parece vital 

para uma maior justiça social e avanços das ciências antropossociais. 
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APÊNDICE – I 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA I (comunidade) 

 

1. Histórico/organização da comunidade: 

 

 Tempo de moradia no bairro; 

 Qual sua ocupação? 

 A quais grupos pertence? 

 Conte um pouco da história do bairro; 

 Como foi organizada a comunidade? 

 Quando e como começou a atuar em movimentos sociais? Que 

histórias você viveu nesses cenários? 

 Conte um pouco da história da luta popular do seu bairro. 

 Que situações vocês viveram, na comunidade, que exigiram 

mudanças? Como se realizaram estas ações de mudanças? 

 Que situações vocês vivem hoje, na comunidade, que seria 

necessário mudar? Como essas mudanças deveriam ser feitas? 

 

2. Aspectos institucionais do ponto de vista da comunidade: 

 

 Quando foi criado o Centro de Saúde César Carls? 

 Como se deu a criação/a partir de que se decidiu criar esse Centro 

de Saúde? 

 Que momentos de luta na Unidade de Saúde César Carls você 

consideraria marcos de luta popular no Planalto Pici, na conquista 

do direito à saúde? Como eles são percebidos pelo seu grupo de 

luta popular? Como você acha que são percebidos pelos 

profissionais da Unidade? 

 Como se situa na Unidade a participação popular? Que canais 

foram construídos junto aos grupos populares no Planalto Pici?  
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3. Relação UBASF e comunidade no contexto da participação popular: 

 

 Na sua opinião, a comunidade tem conseguido sugerir ou influir de 

alguma forma para melhorar a saúde nessa área? De que forma? 

Que histórias (percursos) vocês vivem (ram) nesse sentido, conte-

nos. 

 Na sua opinião, a UBASF tem conseguido envolver as lideranças 

comunitárias e a comunidade, de uma maneira geral, nas questões 

de saúde? Como? Que problemas essa relação aponta e que 

perspectivas a luta popular vê nesse diálogo?  

 Qual a sua opinião sobre o relacionamento da UBASF com os 

problemas da comunidade? Como esse relacionamento tem se 

construído? Que histórias você pode contar sobre isso? 

 Quais os principais pontos que foram discutidos pelas 

associações/organizações em relação à saúde da comunidade? 

Que encaminhamentos foram dados? E hoje? 

 Que avanços e recuos, possibilidades e limites você vê nessa luta 

popular? 

 

4. Ações participativas na Unidade do ponto de vista da comunidade: 

 

 O Sr. (a) participa (ou já participou) de alguma atividade 

desenvolvida pelos profissionais da Unidade? Quais? Como essas 

atividades acontecem? 

 Qual a sua opinião sobre essas atividades? 

 Na sua opinião, qual é a maior dificuldade em se participar das 

ações de saúde na Unidade César Carls? 
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APÊNDICE – II 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA II (profissionais) 

 

1. Histórico (trajetória profissional e institucional): 

 

 Há quanto tempo trabalha na UBASF César Carls? 

 Trabalhou em outros serviços? 

 

2. Planejamento das ações: 

 

 Como são planejadas as ações? 

 

3. Atividades desenvolvidas: 

 

 De maneira geral, que atividades estão sendo realizadas nessa UBASF e de 

que forma? E atividades que envolvem a participação da comunidade? 

 

4. Diagnóstico da área e da comunidade: 

 

 Como o (a) Sr. (a) caracterizaria essa área? E os usuários dos serviços de 

saúde dessa UBASF? 

 Quais os principais problemas dessa área? 

 Como e o que o (a) Sr. (a) acha que deve ser o serviço prestado na UBASF? 

 

5. Relação com a Comunidade: 

 

 O (A) Sr (a) consegue atuar como mediador entre a UBASF e a população? 

 Que atividades o (a) Sr. (a) apontaria como participativas, ou seja, ações 

desenvolvidas com a participação da comunidade? 

 Na sua opinião, quais os principais obstáculos para se realizar um trabalho 

mais cooperado/participativo, tanto por parte dos profissionais, como da 

população? E o que facilita a implementação desse trabalho? 
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  Que estratégias são utilizadas no sentido de superar as dificuldades? 

 Como o (a) Sr. (a) vê a participação da população nas questões de saúde 

nessa área? 

 

6. Sugestões: 

 

 Que sugestões o (a) Sr. (a) daria para o aperfeiçoamento dos serviços de 

saúde na área, e conseqüentemente, o fortalecimento da participação 

popular em saúde? 
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APÊNDICE III 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título: Participação Popular e Programa saúde da Família: a luta pela saúde na 

periferia de Fortaleza – a experiência do Planalto Pici 
 

Prezado (a) Senhor (a) 

 Peço o favor de dedicar alguns minutos do seu tempo para ler este comunicado: 

 Estou realizando uma pesquisa promovida pelo Curso de Mestrado em Saúde 

Pública – Área de Concentração: Epidemiologia, do Departamento de Saúde Comunitária, 

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. O objetivo geral desse 

estudo é investigar o processo de participação popular em saúde na periferia de Fortaleza, 

explorando, sobretudo, a dimensão dialógica e as possíveis intermediações com o 

Programa Saúde da Família.  

 Para tanto, é necessário que me permita fazer algumas perguntas , bem como me 

autorize a gravar suas respostas. Informamos que seu nome será guardado em segredo e 

que o senhor (a) tem o direito de desistir ou de não responder as perguntas em qualquer 

momento da entrevista. Ressaltamos que os dados contidos nesta pesquisa serão usados em 

reuniões científicas, congressos e revistas relacionadas com a Universidade. Caso aceite 

participar do estudo, solicitamos o consentimento de sua colaboração voluntária, através da 

assinatura deste termo. 

 Agradeço a colaboração de V.S., pois é fundamental para o bom aproveitamento 

desta pesquisa. Se quiser mais informações sobre este trabalho, por favor, procurar a 

Valniza Araújo da Silva no seguinte endereço: 
 

R: São Damião, 176, Presidente Kennedy. 

Fortaleza-CE.           CEP: 60.355-250             Fone: (85) 3478-5078. 

 

Em caso de dúvida ou reclamação procure o Comitê de Ética – COMEPE 

Fone: (85) 3288-8338 
 

 Após ter sido convenientemente esclarecido sobre as características da pesquisa 

“Participação Popular e o Programa Saúde da Família: a luta pela saúde na periferia de 

Fortaleza – a experiência do Planalto Pici”. AUTORIZO a realização da entrevista em: 

 

Fortaleza, _______ de ____________________ de 2004. 
 

_______________________________                         __________________________ 

                Participante                                                         Valniza Araújo da Silva 

                                                                                                      Pesquisadora 
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ANEXO I 

 


