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Apresentação

A iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de patrocinar estudos 
vinculados à saúde das cidades está relacionada ao conceito ampliado de saúde, ao 
entendimento do que, no campo da saúde pública, denomina-se saúde coletiva. 
Outro termo que evidencia essa concepção, determinantes sociais da saúde (DSS), 
assinala que, além das condições biológicas, as condições sociais em que vivem 
os seres humanos exercem influência sobre a sua saúde e qualidade de vida. 
A relevância dessa afirmativa deve ser repensada com base em investigações e 
debates recentes que procuram compreender a noção de determinantes sociais 
num sentido abrangente, reapropriando-se do “peso teórico e político” que essa 
noção expressava nos anos 1970 e 1980, período em que se buscava percebê-la 
“à luz da teoria marxista da sociedade” (Nogueira, 2010: 7). 

No intuito de introduzir a temática abordada nesta publicação, pretende-se 
expor alguns aspectos das reflexões atuais que se aproximam ou abarcam as 
ideias de cidades saudáveis, identificados em dois eixos analíticos: o primeiro 
refere-se aos determinantes sociais da saúde e à relação entre qualidade de vida 
e saúde; o segundo engloba a promoção da saúde e os determinantes sociais da 
saúde, ambos essenciais para as visões recentes de cidades saudáveis. A despeito 
dessa divisão da temática em dois eixos, compreende-se que as noções e/ou 
concepções anteriormente discriminadas encontram-se nitidamente associadas 
e, no seu conjunto, constituem abordagens polissêmicas. Nessa perspectiva, 
pretende-se apenas expor algumas dimensões desses temas que, em razão de 
seu entrelaçamento, revelam a importância de interpretações qualitativas 
relacionadas às transformações tecnológicas no âmbito da saúde.

O primeiro eixo analítico – determinantes sociais da saúde e a relação entre 
qualidade de vida e saúde – pode ser examinado com base nos estudos de Ligia 
Maria Vieira da Silva (2010), Roberto Passos Nogueira (2009, 2010), Maria Cecília 
Minayo, Zulmira Hartz e Paulo Buss (2000) e Ana Clara Torres Ribeiro (2009). 

Ligia Maria assinala que a reflexão sobre as conexões entre saúde e sociedade 
remonta ao século XIX e tem sido alargada nos séculos XX e XXI, sobretudo a 
partir da década de 1970. Malgrado as evidências que respaldam a “existência 
de relações entre a posição no espaço social e a saúde” na visão de diversos auto- 
res, a autora formula algumas indagações, referidas a diversos aspectos, como:  
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o “sentido e significado” de tais relações; os “processos que medeiam as mesmas” 
e o “grau de autonomia relativa de cada componente da equação” (Vieira-da-
Silva, 2010: 180). 

Por fim, questiona a existência dessas diferenças nas condições de saúde 
mesmo em países com distribuição mais equitativa da riqueza, combinada com 
ampla cobertura de saúde, assinalando situações paradigmáticas como as do 
Reino Unido e do Canadá (Vieira-da-Silva, 2010). Conforme sua concepção, tais 
indagações encontram-se ainda sem respostas suficientemente esclarecedoras, 
em razão da complexidade em se analisar problemas relacionados a diversos 
campos disciplinares, a exemplo da relação saúde e sociedade.

Acrescenta-se que essas dificuldades adquirem maior vulto se as análises 
se fundamentarem em concepções tradicionais, de cunho positivista. Nessa 
perspectiva, podem-se acionar alguns extratos sobre o “debate teórico entre 
saúde, sociedade, democracia e políticas públicas” (Nogueira, 2009: 398), que 
problematizam a noção de determinantes sociais na busca de uma visão dialética:

O que se pretende criticar aqui é o marco teórico positivista explicitado no 
relatório da OMS, que tende perigosamente para o determinismo social, na 
medida em que interpreta o que é social na saúde unicamente mediante 
o efeito de fatores causais, conforme o modelo das ciências naturais e da 
epidemiologia tradicional. O relatório faz tabula rasa do fato de que a saúde 
pública é um campo de políticas que deve ter em conta a contribuição não 
só da epidemiologia e das ciências médicas, mas também da sociologia, da 
antropologia e da filosofia. (Nogueira, 2009: 398, grifo do original) 

Ao tratar do relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre deter-
minantes sociais, contudo, Nogueira compreende esse reconhecimento e origem 
no contexto internacional e afirma a abordagem ética desse relatório na “luta con- 
tra as desigualdades injustas, ou seja, as iniquidades” (Nogueira, 2009: 398). 
Ademais, ressalta aspectos de justiça social, ao considerar a viabilidade de 
solucionar “diferenças sistemáticas em saúde” se forem tomadas algumas medidas 
identificadas como necessárias. Nas palavras de Nogueira (2009: 398): “reduzir as 
desigualdades de saúde é, para a Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde 
(doravante, a Comissão), um imperativo ético. A injustiça social está matando 
as pessoas em grande escala”.

A preocupação com os numerosos problemas decorrentes da injustiça social 
impõe o desenvolvimento de análises que contenham subsídios para a concepção 
e implementação de ações públicas inclusivas. Em busca de um pensamento 
que inclua a percepção das iniquidades em saúde, procurando recuperar a 
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dialeticidade dos anos 1970/1980, Nogueira recomenda o abandono da expressão 
determinantes sociais, por ser calcada na ideia de que o “o conhecimento dos 
fenômenos da saúde deve estar sempre fundado na explicitação de causalidade 
em sentido estrito”. Ressalta a necessidade de se reconhecer a saúde como “um 
fenômeno eminentemente humano e não um fator biológico-natural” (Nogueira, 
2010: 8) e propõe, em lugar de determinantes, a adoção do termo determinação. 
Com essa abordagem o autor afirma que “os estudos de determinação social da 
saúde devem envolver a caracterização da saúde e da doença mediante fenômenos 
que são próprios dos modos de convivência do homem (...)”. Portanto, valoriza 
a caracterização social da saúde e da doença, cuja compreensão passa pelo 
reconhecimento de diversos ângulos analíticos e afirma que “tal determinação 
pode ser de natureza inteiramente qualitativa” (Nogueira, 2010: 9). 

Tais aspectos evidenciam a axiomática, conquanto não hegemônica, transdis-
ciplinaridade do tema, sendo um grande desafio, tanto para a Academia quanto 
para os gestores públicos – não obstante o desafio da emancipação humana, de o 
ser humano reconhecer e organizar suas próprias forças “como forças sociais”, 
conforme Karl Marx apontava, em 1844 (Marx, 2010: 54). 

Trabalhar em conjunto – em colaboração – e considerar olhares diferentes 
sobre o mesmo objeto é complexo, porém indispensável. Nesse sentido, alude-se 
às ideias de Ribeiro (2009) ao enfatizar a carência de análises transdisciplinares 
que, no entanto, encontrar-se-iam em processo de construção lenta, desencadeada 
nas últimas décadas, no contexto político-econômico do neoliberalismo. Em suas 
palavras: “Esta construção sustenta-se no recurso à filosofia e em alterações na 
relação sujeito-objeto, como exemplificam as técnicas participativas de pesquisa; 
o resgate das narrativas e o respeito à fala do ‘outro’” (Ribeiro, 2009: 148).

Verificam-se, nessa conjuntura, mudanças metodológicas significativas na 
análise social, que abrangem a “inclusão obrigatória do espaço e do território” 
(Ribeiro, 2009: 148) nas propostas que fundamentam tanto as investigações 
acadêmicas quanto as políticas públicas. Desse modo, reforça-se a percepção 
da complexidade que envolve as investigações que tratam do reconhecimento 
da relação espaço-sociedade nos estudos que almejam uma compreensão das 
determinações sociais sobre a saúde e a qualidade de vida nas cidades, de modo 
geral. 

Retomando-se a reflexão sobre as conexões entre saúde e sociedade, acrescenta-
se a abordagem de Minayo, Hartz e Buss (2000), que trata da relação entre saúde 
e qualidade de vida. Os autores reportam-se ao nascimento da medicina social, 
nos séculos XVIII e XIX, período em que estudos sistemáticos evidenciaram esta 
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relação e ofereceram contribuições significativas para os movimentos sociais e 
as políticas públicas. Menciona o clássico estudo de Engels (1975), A Situação 
da Classe Trabalhadora na Inglaterra, entre outros. Cabe frisar que o trabalho de 
Engels tem sido acionado por distintos enfoques disciplinares, entre os quais  
se assinalam a geografia, o urbanismo e o planejamento urbano que, ao focalizar 
as cidades, sobretudo as grandes cidades, defrontam-se com a segregação espacial 
e as diferenças brutais na qualidade de vida e saúde, a depender da inserção dos 
grupos sociais na estrutura urbana.

Minayo, Hartz e Buss (2000: 3, grifo do original) expressam o elo indissociável 
entre condições e qualidade de vida e saúde que “aproxima os clássicos da 
medicina social da discussão que, nos últimos anos, vem-se revigorando na área 
e tem no conceito de promoção da saúde sua estratégia central”. 

Assim introduz-se a abordagem do segundo eixo analítico, referente à promoção 
da saúde e aos determinantes sociais da saúde, ambos constituindo fundamentos 
para a noção de cidades saudáveis. Fundamentam-se as considerações a seguir em 
Minayo, Hartz e Buss (2000), Lucíola Santos Rabello (2010), Ana Clara Ribeiro 
(2000) e Vieira-da-Silva (2010). Apresentada em diversos capítulos deste livro, a 
ideia de promoção da saúde será aqui exposta de maneira genérica, com ênfase 
em aspectos mais diretamente relacionados a esta publicação. 

Minayo e outros autores explicitam o conceito de promoção da saúde que, 
desenvolvido pelo pensamento sanitarista canadense, respaldou-se na noção 
dos determinantes da saúde, abrangendo o estilo de vida, os avanços da biologia 
humana, o ambiente físico e social e os serviços de saúde. Debates recentes 
têm ampliado o sentido desse conceito, que passou a ser compreendido como 
“estratégia-chave da discussão da qualidade de vida” (Buss et al. apud Minayo, 
Hartz & Buss, 2000). 

A política pública de promoção da saúde, aprovada em Ottawa (Canadá), na 
Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde (1986), estabeleceu 
um novo paradigma que questiona a concepção flexeneriana.1 Esta última 
expressa por meio de uma visão individualista, com foco na especialização, na 
tecnologização, bem como na atenção à saúde curativa, práticas hegemônicas 
na saúde (Rabello, 2010). Do ponto de vista de diversos autores, trata-se de um 
paradigma ainda em construção que, em síntese, preconiza a inserção de con- 
teúdos sociais na sua abordagem, como a apropriação de uma proposta 

1 Ver Flexner Report, de Abraham Flexner (1910).
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transdisciplinar. Compreende a temática da saúde no seu escopo ampliado, 
portanto, intrinsecamente relacionado às formas de produção das sociedades. 

A promoção da saúde, concepção que passou a ser incorporada nos países 
da América Latina a partir da década de 1990, alarga a potencialidade do 
atendimento às questões da saúde pública e inclui a adoção de propostas de 
cidades saudáveis. Na investigação de Rabello (2010), essa concepção é examinada 
mediante a perspectiva de Marcel Mauss e denominada “fenômeno social total” 
(Mauss apud Rabello, 2010: 46-47) – aquele que abrange as múltiplas dimensões 
da vida coletiva, incluindo-se as sociais, políticas, estéticas e o imaginário. Assim, 
a valorização de tais aspectos permitiria compreender a promoção da saúde 
como um fenômeno social total. Nas palavras de Rabello (2010: 47), “tudo se 
passa dentro da esfera da relação com a sociedade”, por meio de representações 
coletivas. Desse modo, os fatos sociais constituiriam um amplo conjunto de 
representações que se relacionam entre si, no entrelaçamento das diversas esferas 
da vida coletiva. Nessa acepção, como compreender a saúde em seu sentido 
ampliado? 

Cabe ainda mencionar, para o caso brasileiro, o foco da promoção da saúde na 
criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e no desenvolvimento de propostas de 
cidades saudáveis ou municípios saudáveis, que, é possível afirmar, transcendem 
o escopo do SUS. Como as demais noções e/ou conceitos aqui expostos, a 
ideia de cidades saudáveis é suscetível a diversas interpretações, apropriações 
e implementações em termos de políticas públicas, a exemplo do conteúdo 
deste livro, que abarca a sistematização de um conjunto de projetos e iniciativas 
considerados significativos no contexto nacional.

Apenas no intuito de situar a temática, amplamente exposta em diversos 
capítulos, ressalta-se a noção genérica do Ministério da Saúde (MS), quando 
define cidades saudáveis (municípios ou comunidades) como uma filosofia e 
uma estratégia destinada a robustecer as ações públicas de promoção da saúde. 
Reiterando a definição da OMS, propugna uma ideia de cidade saudável mediante 
a prática contínua de aprimoramento do meio ambiente físico e social, contando 
com a utilização de todos os recursos de uma dada comunidade. Nessa direção, o 
MS assevera que uma cidade ou município saudável pressupõe que seus gestores 
priorizem “a saúde de seus cidadãos dentro de uma ótica ampliada de qualidade 
de vida”, e destaca a participação social e a intersetorialidade como características 
indissociáveis.2 

2  Disponível em: <www.paho.org/bra/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=388&Itemid=1>.
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A respeito das variadas apropriações da ideia de cidades saudáveis e hábitat 

saudável, deve-se aludir a uma concepção ideológica que incorpora a compreensão, 

ainda presente, de que a cidade vem historicamente sendo concebida como 

espaço que necessita ser cuidado tal qual um paciente adoecido. No caso brasileiro 

e, mais especificamente, na cidade do Rio de Janeiro, essa ideia remonta à visão 

higienista, nitidamente representada no Relatório da Comissão de Melhoramentos 

da Cidade do Rio de Janeiro:

A principal causa da insalubridade das casas em nosso país reside no 
péssimo sistema de sua distribuição interna. Construídas geralmente por 
homens práticos sem instrução alguma profissional e sem a menor ideia 
das condições de conforto e de higiene, que devem presidir à disposição dos 
aposentos, são as nossas habitações desprovidas dos meios de ventilação 
e de renovação de ar nos quartos de dormir e de muitos outros cômodos 
indispensáveis em uma residência... (Rio de Janeiro, 1977)

Tal descrição, que poderia ser comparada a situações recentes no Rio de 

Janeiro, expõe um pensamento que associa as condições de habitabilidade 

à desqualificação ou despreparo dos seus construtores e, assim, relaciona a 

qualidade de vida (e de saúde) a uma questão física da habitação. Os problemas 

nela explicitados revelam condições objetivas das moradias populares, analisados 

sob a visão das considerações estritamente técnicas, sanitárias e higiênicas 

abordadas no século XIX, sobretudo no contexto europeu, seja por arquitetos, 

médicos e outros profissionais envolvidos com as questões da casa e da cidade 

de modo geral. Assim, o tratamento de tais problemas foi proposto com base 

em mudanças de estilos de vida, por meio de projetos arquitetônicos que 

buscavam a introdução de novos hábitos ou formas de morar, em edificações 

que transformavam as práticas de construções populares. No caso brasileiro, 

muitas vezes, apropriaram-se desses pensamentos, que permaneceram nas 

políticas públicas e se exacerbaram com o crescimento do número de favelas 

em meados do século XX. Os moradores de favelas passavam a ser considerados 

como indivíduos socialmente desajustados, na visão de higienistas brasileiros. 

A relevância do conceito de habitus, conforme Pierre Bourdieu (1998), pode 

ser evidenciada para auxiliar a compreensão das formas de tratamento dos 

problemas da moradia insalubre e suas consequências na saúde pública. Vieira-da-

Silva aciona esse conceito ao relacionar espaço social, habitus e saúde e ressalta a 

construção teórica de Bourdieu, afirmando que o “habitus corresponde a esquemas 

de percepção estruturados, à interiorização de estruturas sociais, sendo produzido 
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pela história coletiva do grupo e transformado pela história individual, familiar, 

social e profissional” (Vieira-da-Silva, 2010: 187). Além disso, a autora acrescenta a 

reflexão de Bourdieau sobre as práticas sociais, as quais “não podem ser deduzidas 

nem da história passada que produziu o habitus, nem das condições presentes, e 

sim através da análise entre as condições de sua produção e as condições de sua 

utilização” (Vieira-da-Silva, 2010: 187).

Na procura de uma elucidação das ideias sobre cidades saudáveis e das propostas 

de equacionamento do seu contraponto – as cidades doentes –, a concepção de 

determinação social da saúde poderia destacar a relação entre saúde e espaço 

social, como preconiza Vieira-da-Silva:

Se os habitus orientam as diversas práticas sociais, por que razão não 
orientariam também as práticas do cuidado à saúde? Esse cuidado implica 
uma relação entre o paciente portador de um sofrer e o médico portador de 
um saber. O cuidado é, pois, o encontro entre esses dois habitus. Quanto 
mais próximos no espaço social estão o médico e o paciente, maior é a 
afini dade dos habitus, das práticas e dos gostos, o que torna também mais 
fácil a comunicação e maior a possibilidade do paciente reduzir a distância 
que a relação assimétrica, desde seu início, contém, fazendo melhor uso do 
cuidado recebido, realizando escolhas, recusando, decidindo, opinando. 
(Vieira-da-Silva, 2010: 193)

As observações anteriores também deveriam incluir o debate mais abrangente 
das reflexões sobre sociedade e território, com a incorporação da temática da 
cidadania, da democracia e da construção de sujeitos. Nas palavras de Ribeiro: 

cidadania e democracia pressupõem a afirmação de sujeitos que, individual 
e coletivamente, lutem por direitos e por sua garantia. Sem sujeitos, que 
articulem sociedade e política, os direitos ou inexistem ou são letra morta, 
sendo reproduzido o afastamento entre lei e experiência social concreta. 
(Ribeiro, 2000: 83) 

Nessa direção, pode-se enfatizar outra afirmação de Ribeiro (2002) sobre a 

evidente necessidade de se restaurar o tecido social,3 condicionante essencial 

do acesso à qualidade de vida e saúde, conforme a perspectiva aqui apropriada. 

O Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Pública (PDTSP) 

criado pela Fiocruz, em 2001, estimulou, entre outras, a pesquisa no campo da 

relação entre ambiente e saúde nas grandes cidades. Os textos desenvolvidos nesta 

3 A expressão “o que deve ser restaurado é o tecido social” refere-se a uma afirmação da professora Ana Clara T. Ribeiro, mencionada em 
palestra proferida em Salvador em maio de 2002.
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publicação lidaram com a complexidade da abordagem transdisciplinar e buscaram 

propostas com potencialidades para tratar da problemática da saúde pública. 

Os estudos promovidos pelo PDTSP e finalizados em 2010 são apresentados 

neste volume em seis capítulos, somados a outros quatro, de pesquisadores 

também voltados para os temas em questão. Essas contribuições derivam de 

participações no seminário realizado no fim do mesmo ano, para apresentação 

dos estudos então recém-concluídos. Têm o intuito de estimular o diálogo  

de pensadores de diferentes ramos do conhecimento com a prática vivenciada no 

decorrer dos projetos. O livro apresenta, também, um levantamento de expe-

riências desenvolvidas no cotidiano das cidades, em diferentes regiões do país.

A publicação está dividida em três grupos: as reflexões de autores convidados, 

os seis estudos do PDTSP e o levantamento de redes e iniciativas empreendidas 

por gestores públicos ou por pesquisadores. O objetivo é incentivar o leitor a 

relacionar as considerações teóricas às experiências de projetos e àquelas realizadas 

na esfera executiva do SUS.

Intitulada “Cidades saudáveis sob diferentes prismas”, a primeira parte é 

composta por contribuições de expoentes pensadores brasileiros voltados para o 

estudo da saúde das cidades. Humberto Kzure-Cerquera, no capítulo 1, revisita a 

história da construção das cidades desde o advento da industrialização e ressalta  

a distância entre a cidade ideal e a cidade real, dos “processos de urbanização exclu- 

dentes e de disputas infindáveis pela apropriação do espaço territorial e, em 

associação, do domínio dos meios de produção”. Chama atenção para a 

necessidade de se levar em conta a “questão da cultura” no planejamento da 

“urbe saudável” sob três diferentes aspectos: cultura-consciência, cultura-natureza 

e cultura-poder. Essa “cidade da acumulação do capital” “persegue e redefine seu 

‘desenho’ com o artifício da mais-valia ‘criativa’ e, portanto, do lucro espetacular”, 

que suplanta “a emergência por espaços urbanos sustentáveis, ou criam lógicas 

particulares de uma sustentabilidade a partir de simulacros expressos no desenho 

urbano ou urbanístico”. Kzure sugere alternativas para o planejamento da cidade e 

destaca a necessidade de superação do isolamento entre os segmentos envolvidos 

por um trabalho intersetorial do qual provenham “reflexões espaciais sobre a 

relação entre objeto e sujeito, que sejam capazes de articular intervenções que 

vençam os desequilíbrios espaciais acumulados secularmente, na perspectiva de 

se vislumbrar uma cidade saudável e mais solidária”.

No capítulo 2, Marco Akerman, Rosilda Mendes e André Fischer analisam 

publicações indexadas pela Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) entre 1986-2010, no 
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intuito de averiguar se as “contribuições teóricas expressam diferentes dimensões 
que podem possibilitar um interessante diálogo com o tema de cidades saudáveis”. 
Em busca de “algum marco conceitual comum sobre cidade” e da pactuação de 
um quadro de desafios que tenha algum grau de consenso para que as ‘armas’ 
de cada corpo e conhecimento possam ser mutuamente potencializadas”, os 
autores investigaram o caráter das respostas ao “enfrentamento da complexa 
realidade das cidades”. Entre as observações resultantes da sondagem da utilização 
do termo – cidades saudáveis – em três idiomas (município saudável, na língua 
portuguesa; comunidades saludables, em espanhol e healthy cities, no inglês), 
constataram que os autores latinos relacionam o conceito à estratégia promoção 
da saúde, enquanto os de língua inglesa “inscrevem muito mais suas análises (...) 
no escopo de saúde urbana e planejamento urbano”. 

Marcelo Burgos busca construir “uma agenda mais universalista de luta pela 
cidade e pela cidadania”. Chama atenção para a reconfiguração da urbe no 
período pós-aprovação da Constituição Federal de 1988, conquanto ainda hoje 
estejam (as cidades) “mergulhadas em um regime urbano construído em um 
contexto de modernização conservadora”. No capítulo 3, Burgos traz ao debate o 
grau de acesso à cidade dos moradores das favelas e de outros espaços urbanos – 
aquelas ainda apresentadas pela grande mídia como “espécie de inimiga da 
cidade”–, diz o autor, que salienta “a fragmentação da questão urbana em lutas 
particularizadas”. Acrescenta que “ao menos no Rio de Janeiro, a favela (...) ocupa 
quase completamente o espaço da questão urbana, inibindo a formação de uma 
perspectiva mais universal de luta pelo direito à cidade”.

Esta parte do livro não ficaria completa se fosse omitida a contribuição de Ana 
Clara Torres Ribeiro ao seminário “Cidades Saudáveis: desafios e perspectivas”, 
no qual proferiu uma criativa e estimulante palestra sob um prisma deveras 
peculiar à professora. O seu falecimento, inesperado e prematuro, representa 
uma perda irreparável para o pensamento que busca uma visão transformadora 
das sociedades contemporâneas. 

Esperávamos que Ana Clara encontrasse uma janela de tempo, como ela mesma 
havia mencionado, em meio aos seus numerosos compromissos acadêmicos, para 
dedicar-se à tessitura de mais uma das suas admiráveis reflexões sobre a cidade e 
a sociedade. Contudo, a janela de tempo não aconteceu. No intuito de fazer vir a 
público a sua contribuição e, ao mesmo tempo, conceder-lhe uma homenagem, 
optamos pela publicação, no capítulo 4, de dois textos complementares: um 
elaborado como um texto-guia para sua palestra e outro correspondente à 

transcrição editada da mesma palestra. 
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O esforço realizado pretende revelar uma pequena parte do legado dessa 

professora, que deixou uma crítica aguda a respeito das ideias contidas na ementa 

proposta para a mesa “Equidade, participação social e sustentabilidade”. Com 
a liberdade de pensamento que a caracterizava, afirmou a necessidade de uma 
abordagem verdadeiramente dialética e ousou desconstruir a temática, a começar 
pelo título da mesa, focalizando, no desenvolvimento da sua reflexão, as metas 
nela previstas. Apresentou, ainda, algumas ideias-síntese a respeito de uma 
cidade-justa, que seria contraposta à visão de cidade saudável. Indiscutivelmente, 
um pensamento que persegue a aventura do conhecimento, sem concessões. 

No conjunto dos projetos do PDTSP que compõem a segunda parte deste 
livro “Seis projetos para uma cidade saudável”, três aspectos se notabilizam e 
evidenciam a afinidade com os temas pontuados pelos autores convidados: de um 
lado, a busca por indicadores objetivos e plurais que contribuam para identificar 
problemas, orientar prioridades, monitorar investimentos e dimensionar a eficácia 
de ações realizadas. De outro, a procura por alternativas para a mobilização e 
o envolvimento social nas ações de Estado. Por fim, verifica-se a urdidura de 
alternativas para estímulo à integração de saberes e de ações (intersetorialidade e 
transdisciplinaridade) que contribuam para o aprimoramento da gestão pública. 

O capítulo 5, de Leandro Giatti, Carlos Machado de Freitas e colaboradores, 
examina a problemática do reflexo do crescimento desordenado no coração da 
Amazônia Legal, em Manaus/AM, na degradação dos ecossistemas e no aumento 
da iniquidade social, inicialmente causados pela indução da industrialização 
da capital do estado, a partir da década de 1970. Destaca que o “processo 
econômico predominante nessa cidade globalizada” é um atrator cuja ação 
“consome espaço e recursos naturais de modo acelerado”. Os autores partem 
do pressuposto de que as mudanças e impactos se apresentam “como forças 
motrizes e pressões e integram uma complexa cadeia de efeitos diretos e indiretos”. 
Utilizam o modelo Forças Motrizes-Pressões-Situação-Exposição-Efeitos-Ações, 
proposto pela OMS. Considerando serem os sistemas socioambientais de grande 
complexidade, buscam “identificar os atratores e pontos críticos de instabilidade 
ou vulnerabilidade que podem resultar na emergência espontânea de novos 
padrões e estruturas de relações, bem como de novas formas de organização 
(social e ambiental)”. 

Também foi foco de pesquisa a região metropolitana do Rio de Janeiro. O tra-
balho de Carla Moura, Eduardo Stotz e demais autores apresentado no capítulo 6 
focaliza o município de Itaboraí, em particular, onde elevados investimentos 
como o do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj) e o 
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Arco Metropolitano do Rio de Janeiro já fomentam a mobilidade da população, 
com crescimento exponencial previsto para esta mesma década e a consequente 
interferência nos ecossistemas locais. Destacam os autores que o município, de 
pouco mais de duzentos mil habitantes e PIB per capita de menos de R$ 7 mil/
ano, apresenta “forte dependência da transferência do governo federal e baixa 
participação do ICMS no conjunto das receitas correntes”, além de pequena 
capacidade de “sustentar e impulsionar, mediante recursos fiscais, a economia 
local”. O projeto também almejou “entender as consequências do Comperj sobre 
a vida, trabalho e saúde da população de Itaboraí e sua região”. Assim, foi criada 
no distrito de Itambi, considerado de maior vulnerabilidade, uma ouvidoria 
coletiva “como um processo de educação e saúde, a saber, como uma prática 
social baseada no diálogo e no intercâmbio entre os saberes científico e popular 
ou do intercâmbio entre o saber científico e popular”.

Outros quatro projetos se voltaram para duas áreas da capital fluminense 
que receberam significativos investimentos do Plano de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) destinados aos assentamentos urbanos irregulares, o PAC Favelas: 
Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, que abriga comunidades populares 
com uma população estimada em sessenta mil habitantes; e a área da antiga 
Colônia (psiquiátrica) Juliano Moreira (CJM), em Jacarepaguá, na Zona Oeste, 
com extensão original de mil hectares, onde hoje vivem cerca de trinta mil pes-
soas e onde parte da floresta atlântica brasileira ainda resiste.

Em Jacarepaguá, na tentativa de desenvolver uma metodologia de trabalho 
intersetorial e participativo para definição de indicadores de vulnerabilidade física 
e social das habitações em assentamentos urbanos irregulares, Simone Cohen, 
Carmen B. Silveira e colaboradores apresentam no capítulo 7 o estudo realizado 
numa pequena comunidade surgida há mais de 60 anos em espaço que abrigou 
os construtores (depois contratados como funcionários) do Hospital Rafael de 
Paula Souza – um dos equipamentos de saúde da antiga Colônia.

Com o pressuposto de que numa concepção ampla, as ações de saúde “devem 
se adequar às necessidades dos diferentes lugares, sem deixar de compreender as 
diferenças relativas às dimensões sociais, culturais e econômicas”, a metodologia 
adotada conferiu “relevo ao estudo da habitação saudável como condição 
essencial à qualidade de vida compreendida no contexto do direito à cidade e, 
nesse sentido, identificada com o movimento nacional pela moradia digna”. Por 
meio da formação de equipe de pesquisadores de distintas origens disciplinares, 
buscou-se aproximar saberes para realizar as pesquisas qualitativa e quantitativa 
pelas quais se fundamentou o desenvolvimento dos indicadores que, almejam 
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os autores, possam servir de base para projetos a serem realizados por gestores 
públicos. 

A intersetorialidade também é alvo do estudo relatado no capítulo 8 liderado 
por Rosana Magalhães, o qual buscou construir uma metodologia que viesse ajudar 
a avaliar a eficácia de ações levadas a cabo conjuntamente por gestores públicos 
de diferentes pastas, com o pressuposto de que o necessário trabalho associativo 
é custoso, em vista da “complexa cadeia de negociações e compromissos” 
e das “complexas redes de parcerias (...) imersas em contextos marcados 
pela diversidade de interesses e demandas”. Para desenvolver tal ferramenta 
metodológica e constituir critérios que pudessem testar a capacidade de contribuir 
para a avaliação desejada, o projeto elegeu duas ações governamentais: o Programa 
Bolsa Família e a Estratégia Saúde da Família. O estudo articulou duas dimensões 
que, segundo os autores, “interagem permanentemente”: “uma associada aos 
modelos lógicos e componentes estruturais das intervenções e outra ligada  
aos sentidos e significados atribuídos pelos atores no cotidiano das ações”. 

O projeto executado sob a orientação de Renato Gama-Rosa Costa e de 
Tania Maria Fernandes recupera, no capítulo 9, a história das diversas tentativas 
malogradas de urbanização da área conhecida como Complexo de Manguinhos, 
até a atual intervenção promovida com recursos do PAC em associação com os 
governos municipal e estadual. Iniciado simultaneamente ao estabelecimento 
do projeto intergovernamental, o estudo concentrou-se em duas comunida- 
des do complexo – CHP2 (referência a Centro de Habitação Provisória) e Embratel –, 
na localidade que agrega uma população que vive em diferentes comunidades 
construídas às margens dos rios Faria-Timbó e Jacaré e nos terrenos que ladeiam 
a linha férrea. Seu objetivo foi “apreender a implantação do PAC pela ótica 
dos moradores” e “produzir uma reflexão sobre as características necessárias 
para políticas públicas urbanas, na perspectiva de que estas não considerem as 
favelas como tumores a serem extirpados do corpo da cidade”, considerando 
que as opções apresentadas pelos gestores públicos variavam entre “melhorar as 
condições de vida da população no próprio local de moradia” e “abolir a própria 
existência da favela”. 

O projeto do Laboratório Territorial de Manguinhos (LTM) – relatado no 
capítulo 10 por Marcelo Firpo, Lenira Zancan e Fatima Pivetta teve o propósito 
de “contribuir com as bases conceituais e metodológicas para a constituição” do 
que os autores denominaram “uma promoção da saúde (PS) emancipatória no 
âmbito territorial”. Por meio de pesquisa realizada em conjunto com moradores 
das comunidades vizinhas à sede da Fiocruz que já participam da comunidade 
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ampliada de pesquisa-ação (CAP) fomentada pelo LTM há quase uma década, o 

trabalho baseou-se na troca de experiências – uma “produção compartilhada de 

conhecimento, entendida como dinâmicas de mediação entre os conhecimentos 

científicos e o saberes populares e contextualizados presentes no cotidiano das 

populações em seus lugares de vida”. 

Adotando como estratégia a “incorporação de linguagens audiovisuais, 

artísticas e lúdicas como forma de abordar temáticas mais complexas” e a 

superação dos “discursos argumentativos distanciados das pessoas do lugar”, 

o projeto explora situações-problema que possam favorecer o diálogo entre os 

diferentes saberes até a almejada apropriação e produção de sentidos.

Também compõe este livro um apêndice que apresenta um levantamento 

das redes e iniciativas ou projetos identificados no território brasileiro, voltados 

para a melhoria da saúde das cidades. Tal levantamento foi realizado por Rogério 

Fenner, Guilherme Franco Netto e Cícero Góes Junior e contou com a participação 

de equipes de 14 municípios em diferentes pontos do país. Consideradas por 

eles como ações de “Promoção da Saúde relacionadas ao eixo ‘Desenvolvimento 

Sustentável’ da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS)” que podem 

inspirar outras práticas, as iniciativas compõem um acervo de experiências 

ora “mais sociais que ambientais”, ora o inverso, por vezes com “atuação mais 

comunitária” e outras “mais atuantes na gestão”. 

A criatividade dos empreendimentos e a tentativa de adequação às identidades 

locais, reunidas nesse Apêndice, evidenciam o grau de assertividade da luta 

empreendida pelos movimentos municipalista e sanitário – que, no campo da 

saúde, levou à criação do SUS. Consolidada na Constituição Brasileira de 1988, 

a organização ascendente do sistema federativo reconhece que a participação  

civica, ainda frágil após quase três décadas de aprovação da Carta Magna, será tão 

mais fortalecida quanto mais perto as decisões e as ações estiverem do cidadão. 

Para finalizar, agradecemos à Maria del Carmen Rojas pela gentileza de 

vincular sua história profissional a este livro. Maria del Carmen é arquiteta, 

doutora em demografia pela Universidade Nacional de Córdoba, Argentina; 

subsecretária executiva da Rede Interamericana de Habitação Saudável sancionada 

pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS); coordena a linha de trabalho Gestão do Risco e Investigação 

Científico-Tecnológica da Rede; membro do Grupo de Desarrollo de la Guía para 

la Vivienda y las Directrices de la Salud da OMS; é pesquisadora independente 

no Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de seu 
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país, onde coordena outra linha de pesquisa: Vivienda Saludable: riesgo, vivienda, 

ambiente y salud – em associação com a Universidade Nacional do Nordeste, 

Argentina. É, também, sócia-fundadora da Associação Latino-Americana de 

População (Alap). 

As organizadoras
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