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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Introdução

Carl Gustav Jung, ao comentar a contribuição da sua obra em relação à
obra de Freud, uma vez disse: “Um anãozinho sentado nas costas de um
gigante vê mais longe”. É assim que se sentem os debatedores, colocados
diante de textos tão bem fundamentados como os de Cecília Minayo e de
Andrade & Barreto: na obrigação de ver “algo mais ao longe”, já que
dispomos, como ponto de partida, da excelente base por eles oferecida.

Para o tema desta reflexão – avaliação da participação comunitária em
programas de promoção da saúde –, retomaremos alguns pontos da leitura dos
dois artigos, que possam nos remeter ao debate. Ao reler a brilhante revi-
são feita pelos artigos sobre nossa história recente do campo da saúde
pública, estaremos atentos tanto ao tratamento dado pelo campo à ques-
tão da participação popular/comunitária, como a qualquer sinal de preocupa-
ção com evidências de avaliação no discurso da promoção da saúde.

Produção Discursiva e Orientação de Políticas

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

de Promoção da Saúde

Andrade & Barreto revisam as origens da produção discursiva que
fundamenta a área da promoção da saúde e municípios saudáveis, encon-
trando suas semelhanças com a produção discursiva latino-americana sobre
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modelos de saúde – que, no Brasil, fomentou a Reforma Sanitária e as
bases do Sistema Único de Saúde. Os autores nos levam a verificar como
tais produções discursivas procuram se afirmar como construção políti-
ca, abrindo espaços e afirmando seu discurso no interior das políticas
públicas. Especial atenção é dada às Conferências Internacionais de Pro-
moção de Saúde, em que um processo discursivo se legitima na comuni-
dade internacional.

Assim, os autores nos lembram como o conceito de promoção foi
clarificado pela Carta de Ottawa (1986), passando a ser reconhecido uni-
versalmente como o de proporcionar aos povos os meios para melhorar a saúde e
exercer maior controle sobre ela. Considerando a saúde em seu significado
pleno, que inclui paz, educação, moradia, alimentação, renda, ecossistema
estável, justiça social e eqüidade, somos levados a lidar com algo tão am-
plo como a própria noção de vida. Esse reconhecimento das dimensões
social, política, ambiental da saúde exige do campo não só o exercício de
práticas intersetoriais, mas, também, implica considerar singularidades e
autonomias, fazendo com que a meta comum dos programas de promo-
ção seja a de fortalecer a capacidade individual e coletiva para lidar com
toda essa multiplicidade dos condicionantes da saúde. Portanto, a Carta
de Ottawa aponta, entre as condições-chave para promoção da saúde, o
fortalecimento de ações comunitárias.

Continuando com os autores, na II Conferência Mundial, o conceito
de política pública saudável se aprofunda, na III, a questão ambiental é
integrada ao discurso, na IV, realizada em Jacarta, em 1997, os impactos
da Carta de Ottawa são revistos. Assim, para a promoção da saúde até o
século XXI, a IV conferência estabelece cinco prioridades: aumento da
responsabilidade social, aumento das investigações, da infra-estrutura,
expansão e consolidação das alianças para a saúde (convocando, assim,
novos atores), e o aumento da capacidade da comunidade e do “empowerment”
dos indivíduos.

É curioso notar como, até aqui, a ênfase das preocupações (eviden-
temente todas legítimas) nos textos finais dos grandes fóruns globais de
promoção da saúde são expressas centralmente em termos quantitativos
como: ‘aumentar’ e ‘expandir’, com raras contribuições que qualifiquem
tais ações. As prioridades de Jacarta, revisitadas no texto de Andrade &
Barreto, demonstram bem isso. Já a V Conferência Mundial, ao retomar
essas mesmas cinco prioridades, explicita uma preocupação crescente com
a questão da avaliação das ações de promoção da saúde. Entre seus três
objetivos está o de demonstrar como a promoção da saúde faz (ou não!)
uma diferença na saúde e na qualidade de vida, especialmente dos que
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vivem circunstâncias adversas. Ministros da saúde de dez países firmam,
inclusive, o compromisso de monitorar os progressos feitos pela incorpora-
ção da promoção da saúde em nível nacional e local.

A Assembléia Mundial da Saúde que se seguiu (1998) dedicou um de
seus temas ao objetivo de fortalecer as bases de evidência em promoção
da saúde. Sendo assim, pelo amadurecimento dos debates e pela neces-
sidade de justificar os investimentos do setor na proposta da promoção
da saúde, a questão da avaliação começa a despontar.

Mais adiante os autores revisam as idéias de construção de um plano
de Promoção de Saúde desenvolvido localmente e conjuntamente com os
cidadãos, que inspirou as propostas de Sistemas Locais de Saúde e Cidades
Saudáveis. Ambas as estratégias fortalecem a idéia de eqüidade e qualidade
com ênfase na participação social. A descentralização das ações de saúde e o
processo de municipalização no Brasil são fortemente influenciados por
estas propostas. O documento da Opas (1992) que define um município
saudável também exorta a mobilização de vários setores e segmentos da
sociedade na promoção de melhorias dos padrões de saúde humana e am-
biental. O documento já propõe, no entanto, a explicitação de ações, acor-
dos e compromissos intersetoriais e interinstitucionais, refere-se a metas
decididas por consenso e, principalmente, refere-se a processos de transfor-
mação de relações. O avanço semântico do discurso é indiscutível, e do ponto
de vista do tema de nosso debate, ampliam-se as chances de uma maior
inclusão social na própria revisão de metas e na avaliação da Promoção da
Saúde, ainda que não se saiba efetivamente como isso é posto em prática.

Enfoque Ecossistêmico de Saúde e Qualidade

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

de Vida

O texto de Minayo é muito interessante, otimista e esclarecedor. Como
o anterior, comenta as mudanças de pensamento e ação representadas
pela ampliação do conceito de saúde e por sua articulação com temáticas
sociais e ambientais, a partir dos marcos históricos da Carta de Ottawa,
da VIII Conferência Nacional de Saúde (que ocorria no mesmo ano no
Brasil) e do modelo Lalonde, adotado pelo governo canadense em mea-
dos dos anos 70. Apresenta a abordagem ecossistêmica como forma de
integração, em realidades concretas, entre ambiente, comunidade e eco-
nomia, com uma visão holística e ecológica de promoção da saúde. Com
realismo, se refere às experiências em andamento como construtoras dessa
fase incipiente de legitimação dessa abordagem.
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Em relação ao nosso tema – a participação –, a abordagem ecossistê-
mica, já por definição, convoca a sociedade civil para a discussão de problemas
e busca de soluções, ou seja, pressupõe o uso de métodos participativos.
Entre os muitos desafios da abordagem está o de integrar a participação de
todos os agentes sociais envolvidos no problema em análise, seja porque realizam, seja
porque sofrem com as intervenções ambientais e os problemas de saúde, consideran-
do imprescindível a participação das pessoas comuns que vivem os problemas am-
bientais e de saúde no seu cotidiano.

Um aspecto interessante da abordagem ecossistêmica é o de já esbo-
çar uma preocupação maior em nomear os agentes dessa ‘participação’.
Segundo a autora, as investigações não devem se restringir ao uso do
termo ‘participação comunitária’, de modo a não deixar de fora gestores
públicos, políticos, empresários e outros atores individuais e coletivos
que têm a ver, direta ou indiretamente, com o problema. A intenção é
garantir uma visão mais complexa dos problemas de saúde ambiental,
incluindo-se nas análises os grupos de poder e interesses econômicos
envolvidos. Neste sentido, um conceito considerado mais adequado do
que o de ‘participação comunitária’ seria o de ‘participação social’. A refe-
rência à ‘sociedade’ como um todo evita a imputação de culpa às ‘comuni-
dades’ – que visivelmente sofrem com os problemas (evitando focalizar
estritamente sobre elas as tentativas de ‘transformação’). Pensamos entre-
tanto que, por outro lado, voltar a trabalhar participação de modo genérico, através
do conceito ampliado de ‘social’, cria novos problemas. O principal é justa-
mente não deixar explícita, com todas as letras, a importância de incluir tais
comunidades vitimadas no processo de participação e decisão.

Nosso objetivo, aqui, é chamar a atenção para a necessidade de uma
avaliação da participação efetiva das comunidades e, ainda, de sua inclu-
são na própria avaliação das ações de promoção da saúde (PS), de modo
a influenciar seus rumos e estratégias. Para permitir tal avaliação, os pro-
gramas de PS, mesmo os de a abordagem ecossistêmica, precisam ser
convocados a definirem mais claramente suas metas participativas.

A ‘Participação’ e a ‘Comunidade’ nos

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Programas de Promoção da Saúde

Como vimos em nossos textos de referência para este debate, a par-
tir de alguns marcos históricos, o avanço no tratamento dado às relações
entre medicina e sociedade gerou um discurso que exerce forte influência
em toda a produção da área de saúde nas últimas três décadas. Neste
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discurso, a participação da sociedade passou a ser palavra de ordem, sen-
do quase que obrigatório incluí-la nas produções da área da saúde, nem
que seja em uma ‘nota de rodapé’. Não são mais encontrados textos ou
protocolos de programas de Promoção da Saúde que deixem de referir a
ampliação da comunidade de pares, encampando outros segmentos (não-
especializados) da sociedade civil ou simplesmente contendo referências
a ‘comunidade’, ‘grupos de usuários de serviços’ ou outros grupos po-
pulacionais específicos.

Em outras palavras: “o objeto se impôs como sujeito”, criando inú-
meros constrangimentos ao conhecimento, uma vez que o “público-alvo”
ou “pólo receptor do saber” (antes tratado como tábula rasa e definido
por suas lacunas e carências: pauperizados, favelados, não-alfabetizados,
não-supridos) hoje se impõe ao diálogo como alguém que opera sobre o
mundo da oferta dos serviços a partir de suas próprias complexidades e
experiências, obrigando o conhecimento a se equipar para vê-lo de outra
maneira (Fausto Neto, 1999).

No presente debate, gostaríamos de partilhar nossa apreensão
frente à forma indiscriminada com que as expressões ‘participação
popular’ e ‘participação comunitária’ são utilizadas nos projetos e
publicações acadêmicas do campo da saúde e ambiente, e apresentar
alguns estudos que tentaram contribuir para uma maior contextuali-
zação semântica no uso destas expressões. Por definição, a semântica
é o estudo das mudanças sofridas pela significação das palavras no
tempo e no espaço.

O tratamento dado ao termo ‘comunitária’ na bibliografia nos leva a
crer que, para a maioria dos autores da área da saúde, a noção de comuni-
dade é auto-evidente, prescindindo de esclarecimentos adicionais e deli-
mitações. A idéia de ‘participação’ aparece de forma igualmente impreci-
sa seja como meta idealizada e/ou postergada, seja através de descrições
superficiais da participação. Raras vezes se explicitam os modos de partici-
pação ou se confronta o que foi inicialmente proposto com o que foi
efetivamente atingido em termos de participação, salvo quando se trata
de aferições quantitativas nas quais pouco ou nada pode ser dito sobre
o significado real de tal participação para os supostos beneficiários dos
programas de promoção. Quanto ao termo ‘participação popular’, Valla
(1998) nos fornece ampla revisão de seu significado, em especial para a
América Latina e para a realidade social brasileira, apontando, também,
entre outros resultados, as dificuldades que os profissionais e técnicos
de classe média têm em perceber os interesses e avaliações da realidade
das classes populares.



. 196 .

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sobre a Noção de Comunidade

Jewkes & Murcott (1996) demonstraram que, na arena da promoção
da saúde, a variedade de significados de ‘comunidade’ é potencialmente
ilimitada, sendo determinada principalmente “por quem”, “para quem” e
“em que circunstâncias” a noção de comunidade é construída. Em estu-
do etnográfico posterior, as mesmas autoras (Jewkes & Murcott, 1998)
entrevistam 50 integrantes de programas de promoção que trabalham
com ‘a comunidade’ em projetos relacionados com saúde no Reino Uni-
do e verificam que a comunidade ‘participa’ através de ‘representantes
comunitários’. Seu estudo passa então a aprofundar o debate fundamen-
tal sobre a questão da “representatividade” dos representantes comunitá-
rios. O primeiro aspecto que chama a atenção é a forma de seleção dos
representantes, geralmente indicados e raramente eleitos. Pesam nessas
indicações critérios implícitos como ‘lobby pessoal’ e relacionamentos com
os administradores dos programas, sendo as escolhas sempre informais e
através de contatos que dão margem, inclusive, ao nepotismo. Segundo
as entrevistas realizadas pelas autoras, os representantes são indicados
por preencherem alguns requisitos, a saber: serem conhecidos, compro-
metidos, serem lideranças, bem articulados, em contato estreito com ‘a
comunidade’, fáceis de contatar pelos Programas, capazes de entender os
conteúdos de saúde e de se expressar bem e, em geral, participantes de
mais de um grupo comunitário (para serem bem representativos), bem
como freqüentar inúmeras reuniões. Tais características transformam-nos
em uma espécie de ‘elite’ em termos de disponibilidade (em relação aos
trabalhadores, por exemplo), de desenvoltura, de ‘circulação’ etc., tornan-
do-os, a maior parte das vezes, dificilmente ‘representativos’ daqueles a
quem supostamente estariam representando! Outros estudos de revisão
da participação em saúde (Nichter, 1984; Ugalde, 1985; Askew & Khan,
1990; Bates apud Jewkes & Murcott, 1998) também demonstram que
aqueles que aderem e participam dos programas são de estratos sociais
mais privilegiados, com melhores níveis educacionais e ocupacionais do
que a média, e que os esforços de se envolver elementos ‘mais represen-
tativos’ falham, muitas vezes, em detrimento dos interesses destes mes-
mos grupos. Por requerer maiores investimentos de tempo e de recursos,
a participação pública termina reduzida a consultorias e coopção de mi-
norias e, ainda, os administradores dos programas muitas vezes se utili-
zam da ‘participação’ para atender aos próprios objetivos.

Jewkes & Murcott (1998) perguntaram aos representantes comuni-
tários (e outros integrantes dos programas de promoção de seu estudo)
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‘quem é a comunidade?’, verificando que, de um modo geral, os entrevis-
tados tinham uma definição formal que era a de uma “população de de-
terminada área, como um bairro por exemplo”, mas que, ao longo da
entrevista, o significado de comunidade ia mudando segundo a situação,
passando a ser por exemplo “os idosos” ou determinado grupo racial. O
‘requisito’ de que o representante comunitário tenha ligações com vários
grupos pode ser interpretado como sendo um esforço para que um pe-
queno grupo de pessoas pudesse ‘representar’ todas as “comunidades
dentro da comunidade”. Um bom representante teria de ser “a voz da
comunidade”, mas nenhum dos representantes comunitários entrevis-
tados se via capaz de tanto e, neste sentido, se sentiam fadados a
fracassar. Por um lado, eram conclamados a apresentar a visão da
comunidade e não a própria (para serem bons representantes) e, por
outro, sabiam que não existia na maioria dos casos uma ‘visão da
comunidade’ homogênea e coerente e, em alguns casos, os ‘grupos’
ou minorias que representavam sequer eram grupos, pois “jamais
haviam se reunido!”. Já os demais atores entrevistados utilizavam in-
distintamente ‘o voluntariado (representantes)’ e a ‘comunidade’ como
sendo sinônimos, certamente por falta de outras fontes de represen-
tação comunitária às quais se reportar em seu trabalho de promoção
em saúde. Assim, o esforço pragmático de “operacionalizar” a parti-
cipação comunitária na forma de representantes alimenta uma noção
idealizada de comunidade por parte dos Programas.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Níveis de Participação Comunitária/Popular

As análises anteriores são muito pertinentes em um momento em
que o processo de municipalização no Brasil lança mão de estratégias
como orçamento participativo para a utilização da verba pública. Mas,
além de saber quem participa (grupos, setores e atores) dos programas pú-
blicos em nome de uma participação popular/comunitária, é preciso re-
fletir sobre como efetivamente se dá tal participação.

Neste sentido me parece útil para a experiência brasileira em saúde,
atualmente tão mobilizada pela PS, recuperar o esquema dos níveis de
participação proposto por Rifkin, em 1983, e retomado por Stone (1992).
Ele se baseia em uma revisão de programas desenvolvidos no Sudeste da
Ásia, e nós temos este esquema adaptado para uso em aulas, incluindo
exemplos de nossa realidade, de modo a ajudar a colocar em perspectiva
o que efetivamente pretendemos e teremos condições de alcançar quan-
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do nos propomos a trabalhar com ‘participação popular/comunitária’. O
esquema tem cinco níveis:

No primeiro nível, Rifkin colocou os programas que computavam
como participação a mera exposição dos usuários às ações de saúde, tais
como freqüência a eventos. Um exemplo comum é a referência aos fre-
qüentadores de uma palestra como ‘participantes’, mesmo que sua parti-
cipação se resuma à assinatura de um livro de presença. Recentemente
perguntamos em uma instituição como avaliava a participação da popula-
ção na feira que organiza anualmente. A resposta foi: pela contagem do
número de vacinas aplicadas. Aqui, o termo participação tem sua signifi-
cação mais passiva.

No segundo nível, Rifkin situa os projetos e programas de que a
população ‘participa’ oferecendo determinados espaços comunitários para
as ações dos programas, que lhe rendem créditos como: “agradecimentos
à Prefeitura de Matriz da Luz, que nos cedeu a sala de reuniões do hospi-
tal para as atividades” ou “contamos com a participação da escola x pelo
uso de suas instalações”, ou ainda “a Secretaria de Saúde do Município
participa ao financiar a estadia dos pesquisadores em campo”. Incluem-
se neste nível, também, ‘doações’, descritas como participação porém res-
tritas a contribuições materiais.

É no terceiro nível que começa a se esboçar a idéia de participação
como envolvimento direto, porém, os programas aqui classificados des-
creviam a atuação de seus ‘participantes comunitários’ através do traba-
lho braçal. Exemplos de nossa realidade são os programas de controle
integrado do dengue nos quais escolares executam ações de busca ativa e
eliminação de criadouros de larvas de mosquito, ou aqueles em que os
moradores de favelas participam de mutirões para varrer as ruas. A co-
munidade tem um papel executor, mormente físico, de tarefas estabeleci-
das em outras esferas do Programa.

Muito poucos projetos se enquadram no quarto nível da classifica-
ção de Rifkin, onde a comunidade participa na implementação e avaliação
de estratégias, envolvendo-se ativamente nas decisões sobre as ações do
programa e ajudando a corrigir seus rumos.

Mais raros ainda são os programas que atingem o quinto nível
de participação, onde a comunidade ou supostos beneficiários das ações de
saúde participam ao ponto de deliberar sobre os destinos do programa.
Nestes casos, uma comunidade poderia deliberar, por exemplo, que o
programa de dengue que lhes está sendo oferecido não é sua maior prio-
ridade e que os recursos a ele destinados deveriam ser usados na estru-



. 199 .

turação do setor de emergência do hospital local ou no controle de diarréias,
por exemplo.

Permanece, portanto, a necessidade de organizar para os programas
de promoção em saúde (humana, ambiental, coletiva) os limites e atribui-
ções auto-impostas às suas metas e pressupostos de participação popu-
lar/comunitária, permitindo, inclusive, uma avaliação de ‘participação
comunitária/popular’ em bases comuns, fomentando um diálogo simé-
trico entre iniciativas pautado em definições claras tanto dos níveis de
‘participação’ (almejados versus obtidos) quanto da noção de ‘comunida-
de’ adotada.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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A Produção Discursiva da Promoção
da Saúde e o Enfoque Ecossistêmico:

similaridades conceituais e
complementaridades de práticas

Carlos Minayo Gómez

Os textos de Andrade & Barreto e Minayo, embora partam de lugares
diferentes e com níveis de abrangência também diferenciados, apresen-
tam perspectivas que, no meu modo de ver, encontram pontos de conflu-
ência. Ambas as propostas têm antecedentes comuns, embora a ênfase na
Promoção da Saúde e Municípios Saudáveis seja dada na gestão do siste-
ma público de saúde, enquanto no Enfoque Ecossistêmico, o foco cen-
tral seja o binômio saúde-ambiente. Como os autores mostram, os mar-
cos mais próximos, resultantes do acúmulo histórico de conhecimentos,
têm raízes na nascente Medicina Social do Século XIX, bases teóricas
estabelecidas no modelo Lalonde, sua inflexão mais profunda na Confe-
rência de Ottawa e sua expressão na Rio 92. No caso brasileiro, o marco
referencial é a compreensão ampliada de saúde da VIII Conferência e são
os princípios fundamentais do movimento da Reforma Sanitária que pau-
taram a implantação do SUS.

Do ponto de vista conceitual, Andrade & Barreto revelam o proces-
so de construção histórica das propostas por eles desenvolvidas. Certa-
mente, permanecem no plano de enunciados gerais, como não poderia
deixar de ser. Correspondem ao objetivo pretendido deste livro, ressaltar
a produção discursiva, a origem dos termos, a necessidade de estratégias
nacionais e as prioridades que devem pautar as ações de Promoção. Têm
o mérito de cumprir uma função esclarecedora para aqueles que não acom-
panharam as elaborações formuladas nas várias Conferências Internacio-
nais de Promoção da Saúde, ocorridas nos últimos 15 anos, e pelo movi-
mento por Cidades Saudáveis. Os autores apresentam um texto mais des-
critivo. Seria necessário, como afirmam no parágrafo final, uma melhor
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explicitação desse “movimento de ampliação e aprofundamento teórico
e prático dos conceitos”, apesar das resistências da vertente biologicista
hegemônica. Do contrário, a contribuição fica no nível das definições
institucionais. Essas, sem dúvida, representam compromissos nacionais e
internacionais para balizar as reivindicações dos atores que buscam a eqüi-
dade em saúde e pressionam por processos de transformação, pela intro-
dução das mudanças necessárias. Um caminho longo, no sentido de ul-
trapassar as distribuições orçamentárias altamente desiguais que, real e
simbolicamente, privilegiam o modelo assistencial, em detrimento das
ações destinadas a interferir nos determinantes. O desafio, no entanto,
continua a ser a meta da atenção universal efetiva e a eqüidade em saúde,
e não apenas a ampliação da cobertura de serviços e a descentralização. O
movimento deverá privilegiar, na prática, a disposição para mobilizar re-
cursos sociais, institucionais e comunitários a favor de maior eqüidade
em saúde.

O enfoque ecossistêmico, descrito de forma clara e fundamentado
por Minayo, permite visualizar um conjunto de parâmetros norteadores
de ações localizadas com vistas a ultrapassar o paradigma ambiental an-
tropocêntrico predador. Considero muito oportuna a observação dos
próprios formuladores (Forget & Lebell) que, longe de posicionamentos
ufanistas, admitem não pretender, com esse modelo, desenhar um “novo
paradigma científico”, mas oferecer uma metáfora para a ação teórico-
prática. Não ousaria, de forma alguma, alinhar-me com os críticos que
afirmam tratar-se de uma proposta imprecisa, retórica e inconsistente.

As bases do modelo ecossistêmico, suas origens, a estratégia teórico-
metodológica e as orientações operacionais são claras e contundentes.
Essa perspectiva promissora, a meu ver, poderia representar uma releitu-
ra das estratégias de desenvolvimento comunitário, que tiveram seu auge
na segunda metade do século passado, e que hoje ressurgem em torno de
um novo entendimento da relação saúde-ambiente com o engajamento
efetivo de cientistas e gestores públicos e a participação da sociedade
civil. Tal idéia se contrapõe a visões meramente economicistas, instauran-
do-se um processo que, como a autora menciona, tem por referência as
condições, situações e estilos de vida de grupos populacionais específicos
em confronto com a tendência de aprofundamento das desigualdades
sociais e de degradação ecológica. Em conseqüência, parte de necessida-
des microssociais datadas no tempo e no espaço, visando à sustentabili-
dade social presente e futura.

As questões que esse enfoque provoca não dizem respeito à consis-
tência de seus enunciados nem à clareza das questões metodológicas cru-
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ciais, emanadas de uma bagagem de conhecimentos e práticas sociais.
Também não são de cunho eminentemente operacional, pois essas ques-
tões se encontram bem equacionadas no enfoque. Parto do pressuposto
de que estamos falando de uma práxis e, portanto, teoria e empirismo
estão imbricados. Em outras palavras, esse modelo está sendo aplicado
em localidades ou regiões muito diferentes, devido, entre outros aspec-
tos, à natureza dos problemas em foco, às conjunturas institucionais, ao
posicionamento dos gestores públicos, ao grau de mobilização das popu-
lações, às peculiaridades disciplinares e, finalmente, aos atores que to-
mam a iniciativa de empreender a experiência.

Nesse sentido, pergunto-me, após todos esse anos de atuação inspi-
rada nesse modelo e tendo em vista a variedade das comunidades onde
foi desenvolvida essa prática, quais seriam as premissas imprescindíveis
para deslanchar processos dessa natureza. Como são avaliados os avan-
ços conseguidos e quais as razões explicativas para tais avanços. Os entra-
ves principais, as tensões entre os atores envolvidos. Certamente não se
trata de oferecer receitas, mas de apontar alguns requisitos, que, à luz da
prática, pareçam fundamentais como ponto de partida. Poderia mencio-
nar alguns: a procedência das demandas, o perfil dos profissionais envol-
vidos, o grau de intersetorialidade e os níveis de negociação.

Meu intuito, ao levantar essas questões, é apontar para a possibilida-
de de refletir sobre as experiências em curso com o propósito de desta-
car, além das diversas dimensões do trabalho desenvolvido que redun-
dam na melhoria da qualidade de vida da população, os fatores decisivos
que garantiriam a consecução das metas prioritárias.

Finalmente, penso que o enfoque ecossistêmico, como anunciei no
início, representa uma contribuição muito valiosa que pode ser incorpo-
rada na implantação de procedimentos na perspectiva da promoção da
saúde. A rigor, trata-se de uma estratégia em cujas bases já reside a ruptu-
ra de uma mera visão assistencial e tem como foco a intervenção nos
determinantes da saúde.

Para terminar, penso que ambas as propostas aqui apresentadas são
parte daquele gérmen de cidadania que, historicamente, desde as propos-
tas médicas com visão social ou da medicina como ciência social do sécu-
lo XIX, até hoje, vem historicizando e humanizando o setor saúde. Nesta
corrente nos incluímos como parte dos que acreditam na capacidade dos
sujeitos históricos de construir um desenvolvimento como liberdade e
um padrão de qualidade de vida que ultrapasse a exacerbação dos indivi-
dualismos. Para isso, é preciso não apenas experimentar como, também,
avaliar, criticar e, outra vez, continuar construindo.
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Saúde e Ambiente:
trajetória e novos caminhos

Elizabeth Uchôa

Meu primeiro comentário é sobre quão oportuna é a inclusão dos arti-
gos da professora Cecília Minayo e do professor Luiz Odorico de Andra-
de e Ivana Cristina de Holanda Cunha Barreto. Ambos, densos e relevan-
tes, nos conduzem por caminhos distintos ao cerne de questões funda-
mentais na área da saúde coletiva.

Adotando uma postura cuidadosa, Minayo nos introduz aos princí-
pios norteadores, aos antecedentes, aos elementos fundamentais e à evo-
lução da proposta de um enfoque ecossistêmico da saúde nos últimos
vinte anos. Na conjunção entre democracia, direitos humanos e qualida-
de de vida, a autora delimita um campo semântico de reflexão, desenha
uma postura ideológica e um direcionamento para a ação. Conceitos como
desenvolvimento e qualidade de vida são, na proposta apresentada, am-
pliados para abrigar a dimensão subjetiva da existência e incluir as aspira-
ções e os direitos humanos. A partir daí, o enfoque ecossistêmico da
saúde constitui-se como uma proposta ambiciosa, que visa a transpor
fronteiras disciplinares, articular teoria e prática e assegurar a participação
de diferentes atores na pesquisa e na ação.

Entretanto, e apesar dos esforços que têm sido realizados para apri-
morá-lo, muito ainda resta a fazer antes que o enfoque ecossistêmico da
saúde alcance suas metas. A meu ver, trata-se de uma proposta oportuna,
pertinente, ética e politicamente comprometida com a construção de um
mundo melhor para todos, no presente e no futuro. Há quem diga que a
proposta é tão ambiciosa que, na prática, seria impossível. Cabe aqui uma
reflexão sobre sua pertinência e viabilidade.

A questão da viabilidade nos remete a algumas críticas freqüente-
mente dirigidas ao enfoque ecossistêmico. Entre elas, está a imprecisão
da fundamentação teórica, a dificuldade de operacionalizar o modelo con-
ceitual e a ausência de evidências apontando resultados melhores. Com
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efeito, em seu texto, Minayo faz referência à inexistência de paradigma
científico para esse enfoque, mas, em contrapartida, a autora apresenta
algumas experiências inovadoras que legitimam esta abordagem, a partir
de seus resultados em diferentes partes do mundo.

Gostaria de ressaltar dois pontos que dizem respeito à questão da
viabilidade. O primeiro se refere à própria definição de ecossistema. Não
se pode abarcar tudo. Assim, na medida em que não adotamos a defini-
ção de ecossistema natural, devemos fazer escolhas. O que se inclui e o
que se exclui da definição fica a cargo daqueles que nele atuam e que
devem defini-lo em função de seus objetivos de mudança e intervenção.
Não se trata aqui de uma descrição fenomenológica de um processo na-
tural. É preciso refletir sobre as diversas dimensões subjacentes a nossas
escolhas ‘científicas’ e lembrar que negociações são sempre influenciadas
pelas relações de poder. O segundo ponto refere-se às dificuldades que
podem surgir do confronto entre gestores, pesquisadores e população
atuantes nos diversos setores da comunidade, por causa de divergências
de olhar e de seus próprios interesses.

A questão de sua pertinência nos remete ao próprio texto de Minayo.
Não há dúvida quanto à urgência de realizarmos uma ‘reviravolta’ epis-
temológica que substitua o ‘paradigma antropocêntrico e de domina-
ção’ por outro que favoreça a construção de relações mais positivas
entre os termos da equação ‘saúde & ambiente’. Apesar das críticas
dirigidas a este enfoque, Minayo considera a proposta apresentada em
seu artigo como uma possível resposta à inquietante indagação de como
fazer esta reviravolta.

Além disso, como afirma a autora em sua conclusão, não há dúvida
que “a exigência de comunicação aberta e democrática, negociação e cons-
ciência ecológica” por si só justificaria a implantação da abordagem pro-
posta. Também não há dúvida que a construção de uma “ciência nova”
congregando princípios do ambientalismo e do feminismo por si só justifi-
caria sua implantação. O que parece menos óbvio é como encorajar gesto-
res e população a investir em uma proposta ainda associada à inconsistên-
cia teórica e metodológica e a resultados práticos incertos. A inadequação
conceitual e metodológica gera a inadequação das intervenções, assim, tor-
na-se imprescindível ultrapassar o estado atual de conhecimentos.

A meu ver, o enfoque ecossistêmico da saúde constitui um enorme
desafio. O artigo de Minayo nos apresenta a este enfoque como a um
processo em construção que nos coloca alguns desafios metodológicos
fundamentais. Acredito que possamos reconhecer nestes desafios aque-
les que permitirão à Saúde Pública vencer sua crise atual. Fundamental-
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mente, é preciso superar reducionismos e antagonismos, reconhecer a
urgência de transpor fronteiras disciplinares e restaurar a globalidade do
fenômeno saúde/doença, classicamente fragmentado a uma ou outra de
suas dimensões.

Andrade & Barreto nos brindam com uma reflexão sistemática so-
bre a produção do saber e da práxis na área da Promoção da Saúde. Os
autores propõem uma tipologia explicativa em torno dos eixos político,
discursivo e paradigmático que eles aplicam à análise da história da medi-
cina social/saúde pública no século XX e da história das três últimas
décadas, quando da concepção e estruturação do Sistema Único de Saúde
(SUS). Nesta análise, os autores procuram explicitar, para cada período, a
articulação entre práxis, saberes discursivos e o paradigma vigente. O tra-
balho de revisão é muito rico e a proposta de sistematização, muito inte-
ressante, trazendo importante contribuição.

Gostaria de me referir, na excelente retrospectiva histórica feita pe-
los autores, ao movimento ideológico e social que emerge na década de
70, principalmente no Canadá e nos Estados Unidos, e lança as bases de
uma nova conceituação de Saúde e de Promoção da Saúde. Segundo An-
drade & Barreto, neste momento, começa a delinear-se um novo paradig-
ma para a abordagem da saúde que passa a ser considerada como social-
mente produzida. A Promoção da Saúde é, então, relacionada a um con-
junto de valores (solidariedade, democracia, cidadania, participação e re-
valorização da ética da vida) e passa a exigir uma ação coordenada combi-
nando estratégias de intervenção e implicando diferentes setores sociais.
Este processo discursivo teria induzido, na década de 80, a implantação
de novas práticas, concretizadas através do movimento de construção
das cidades saudáveis. Na década de 90, o movimento das cidades saudá-
veis se amplia e atinge a América Latina. Analisando este processo, An-
drade & Barreto pontuam a existência de uma transformação paradigmá-
tica. Já quando focalizamos o processo de formulação e estruturação do
SUS, esta transformação é bem menos evidente e, se nos voltarmos para
o Quadro 2 do artigo, parece que o paradigma biomédico continua, mes-
mo nos anos 90, a liderar este eixo.

Meus comentários referem-se menos ao quadro analítico proposto
pelos autores ou à descrição do processo em si do que às possíveis reper-
cussões do afogamento da dimensão sociocultural. Cabe aqui reafirmar
os limites do paradigma biomédico quando se trata de resgatar a hetero-
geneidade dos processos envolvidos na produção da saúde e de suplan-
tar, na tentativa prática de promovê-la, a fragmentação de aspectos inte-
rativos da realidade. Cabe, também, reafirmar a importância de superar a
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simplificação e o reducionismo que lhe são inerentes para ampliar o con-
texto levado em conta tanto na leitura dos processos patológicos quanto
no planejamento de intervenções em saúde. Só assim será possível pro-
duzir análises e intervenções contextualizadas, potencialmente transfor-
madoras da realidade e que sejam capazes de ampliar efetivamente as
alternativas de promoção da saúde.




