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No cenário da história da política brasileira houve uma série de
transformações significativas, especificamente no âmbito da saúde,
que desencadearam a necessidade de repensar o processo de assistên-
cia à saúde. Desse modo, surge em 1994 o Programa de Saúde da
Família (PSF), atualmente Estratégia de Saúde da Família (ESF).

O PSF é uma estratégia para reorganizar a prática assistencial com
base em áreas adscritas nas quais o individuo, a família e a comuni-
dade estão sob o olhar de uma nova perspectiva de intervenção nos
fatores determinantes em saúde na construção de novas práticas em
busca por melhorias das condições de vida da comunidade.

Segundo Souza (2002), a aspiração pela reformulação do modelo
de atenção à saúde, objetivando profissionais preparados para o exer-
cício de um novo processo de trabalho, coloca a necessidade de
diálogo permanente e a construção de espaços de interlocução entre
os serviços de saúde.

É nessa perspectiva que a Escola Nacional de Saúde Pública ini-
ciou, em 2005, a Residência Multiprofissional em Saúde da Família,
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trazendo como proposta a inserção de outros profissionais de nível
superior nas equipes de saúde da família, como assistentes sociais,
nutricionistas e psicólogos, além de médicos, enfermeiros e
odontólogos que tradicionalmente já fazem parte da equipe. O pro-
cesso de construção da residência é desenvolvido a partir de refle-
xões teóricas na academia e com momentos de práticas no Módulo
da Comunidade Esperança.

A referida comunidade integra o Complexo do Alemão, que está
inserida na área programática 3.1 do Município do Rio de Janeiro. É
uma área de vulnerabilidade social, com o menor Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH) do município.

Observamos, a partir de nossa inserção no território Esperança,
onde os grupos sempre foram esvaziados e a justificativa dada pelos
agentes comunitários seria de que os usuários não tinham interesse
em participar de atividades grupais. O presente trabalho tem como
finalidade refletir acerca da participação popular no território. Assim,
a atuação da equipe de saúde da família trabalha na construção de
espaços coletivos, possibilitando uma participação efetiva da comu-
nidade, na perspectiva do cuidado à saúde do indivíduo, da família
e da comunidade, bem como nos processos de promoção e educação
em saúde.

A partir da identificação dessa necessidade, repensamos estrategi-
camente a forma na condução de grupos. Entendemos que o individuo
tem o direito de saber acerca da patologia que o acomete, mas tam-
bém de suas causas sociais. Assim pensamos uma prática pautada sob
a perspectiva da integralidade, que é um dos princípios do SUS, que
teve sua efetiva concretização derivada da Constituição de 1988.
Entendemos que a integralidade consiste numa redefinição das prá-
ticas relacionadas à saúde, considerando o indivíduo parte integrante
da família, da comunidade, de todo um sistema social e ambiente
(CAMPOS, 2003). Essa redefinição se dá a partir de uma prática da
clínica ampliada e integradora das dimensões biopsicossociais do
processo saúde-doença. Esse novo modelo de trabalho visa a superar
a clinica tradicional, que toma como objeto somente a doença. As-
sim, buscamos construir projetos de intervenção conectados à com-
plexidade de determinantes socioeconômicos e culturais que permeiam
a realidade social.
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A equipe de residentes realizou uma observação participante atra-
vés das vistas domiciliares, e juntamente com os agentes comunitários
de saúde, procuramos identificar as necessidades dos moradores no
território. Inicialmente existia um grupo voltado para o programa de
hipertensão e diabetes, realizado no módulo, e havia uma baixa procura
pelos usuários. Sensibilizamos toda a equipe do modulo de saúde da
família para discutir as causas da não-adesão da população nas ativida-
des educativas elaboradas por esses profissionais e possíveis estratégias
para resgatar a participação dos usuários nas atividades.

A participação popular faz-se importante na construção dessas
práticas. Para Valla (2000), a participação popular possui saberes ela-
borados sobre a experiência concreta, levando em consideração suas
vivencias diferente do profissional de saúde. A abordagem da educa-
ção em saúde sob a perspectiva da participação popular nos propor-
ciona uma abordagem diferente de uma lógica predominantemente
biologicista, em que prevalecem, na maioria das vezes, ações
prescritivas e individualistas.

Entendemos que cada vez mais é preciso trilhar um caminho que
permita fortalecer as práticas educativas na perspectiva da integralidade.
Nesta direção, buscaremos a superação de práticas reducionistas e
fragmentadas dos processos de saúde-doença que não consideram as
implicações político-sociais, as condições de vida da população.

Cabe neste momento realizar um resgate que nos traz contribui-
ções acerca do conceito de educação em saúde. Alves (2005) destaca
que, a partir da década de 1940, algumas transformações começam
a ser verificadas no campo da educação em saúde. Aos sujeitos que
até então haviam sido culpabilizados individualmente pelos proble-
mas de saúde que os acometiam e dos quais não se esperava mais do
que a assimilação passiva das prescrições normativas dos profissio-
nais de saúde, uma importância relativa passa a ser observada no
sentido de envolvê-los no processo educativo.

Alves (2005) acrescenta que ao longo da década de 1970 foram
retomadas as proposta pedagógicas de Paulo Freire e os profissionais
de saúde revisaram suas práticas a partir da interlocução com as teorias
das ciências humanas por um novo projeto em saúde. Esses movimen-
tos realizaram uma série de críticas às práticas educativas autoritárias e
normatizadoras, apontando, ao mesmo tempo, para uma ruptura.
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De acordo com Vasconcelos (2001), o movimento de Educação
Popular em Saúde tem priorizado a relação educativa com a popu-
lação, rompendo com a verticalidade da relação profissional-usuário.
Nesse sentido, são necessários momentos que valorizem as trocas
interpessoais, as iniciativas da população e dos usuários, através do
diálogo, contrapondo-se às práticas educativas tradicionais. Segundo
Vasconcelos, o usuário é reconhecido como sujeito portador de um
saber sobre o processo saúde-doença-cuidado, capaz de estabelecer
uma interlocução dialógica com o serviço de saúde e de desenvolver
uma análise crítica sobre a realidade e o aperfeiçoamento das estra-
tégias de luta e enfrentamento.

No âmbito do PSF, a educação em saúde figura como uma prática
prevista e atribuída a todos os profissionais que compõem a equipe
de saúde da família. Espera-se que esta seja capacitada para prestar
assistência integral e contínua às famílias da área adscrita, identifican-
do situações de risco à saúde na comunidade assistida, enfrentando
em parceria com a comunidade os determinantes do processo saúde-
doença, desenvolvendo processos educativos para a saúde, voltados
à melhoria do autocuidado dos indivíduos (BRASIL, 1997).

A construção coletiva entre profissionais de saúde e usuários tem
possibilitado uma participação mais efetiva da população nos grupos.
Além disso, podemos enriquecer nosso olhar sobre o processo de
trabalho do serviço. Repensamos a lógica dessa atividade e sua forma
de execução, o que inclui um investimento em iniciativas voltadas à
sensibilização dos profissionais de saúde quanto ao uso da
problematização e de temas acerca dos direitos sociais e cidadania,
não apenas focalizando na “saúde x doença”. Acreditamos que nes-
ses espaços coletivos os usuários têm a possibilidade de realizar suas
colocações, interesses e necessidades, apoiados em suas reflexões e
representações sociais que expressam seu pertencimento ao processo
no qual está inserido.

Assim sendo, ao lado de estratégias educativas voltadas para a
comunidade, entendemos que é essencial investir num processo
de capacitação e educação permanente dos profissionais de saúde
para lidar com algo multifatorial que determina a condição de
saúde da população. Nesse contexto, trabalhar com o aspecto
educativo e participativo possibilita a socialização das informa-
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ções, bem como incentiva e estimula o exercício da autonomia e
da co-responsabilidade.
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