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Cidades Saudáveis: ainda um tema relevante?

Este capítulo trata do tema cidades saudáveis com base em seus pressupostos e 

seus eixos de manifestação. Considerou-se, inicialmente, que não há como 

negar a necessidade imperativa de que o campo da promoção da saúde nas 

cidades esteja em estreita vinculação com múltiplos setores e múltiplos saberes. 

Entretanto, mesmo que os temas da intersetorialidade e da interdisciplinaridade 

estejam presentes em artigos, teses e congressos da área, são constantes as 

reivindicações da ampliação de interlocutores para que não paire a sensação 

de estarmos falando para nós mesmos sem eficácia suficiente para influenciar as 

políticas públicas.

A fim de atualizar as perspectivas acerca da temática sobre cidades saudáveis 

realizou-se um breve levantamento do estado da arte, por meio das publicações 

indexadas pela Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) entre 1986-2010, cotejando-o 

com a pluralidade de significados que se fazem presentes na leitura de autores, das 

áreas de ciências sociais, políticas e planejamento urbano, não diretamente filiados 

ao campo da promoção da saúde, que examinam algumas concepções de cidades 

e apontam um quadro de desafios a serem enfrentados na contemporaneidade: 

Hermínia Maricato (2010); Marcelo Lopes de Souza (2010); Mara Veras (2010); 

Zygmunt Bauman (2009); Ladislau Dowbor (1999); Manuel Castells e Jordi Borja 

(1996); Octavio Ianni (1996); Italo Calvino (1990); Milton Santos (1985); Raquel 
Rolnik (1988).

2
Cidades Saudáveis: ainda um 

 tema relevante?

Marco Akerman • Rosilda Mendes • André Luiz Fischer



66

Cidades saudáveis? alguns olhares sobre o tema

Há que se destacar que não se tem aqui a pretensão de esgotar as respostas 
possíveis às questões provenientes do cenário urbano. Trata-se, pois, de escolhas 
e do reconhecimento de que essas contribuições teóricas expressam diferentes 
dimensões que podem possibilitar um interessante diálogo com o tema cidades 
saudáveis.

Não são poucos os esforços de vincular a questão urbana à saúde. Assim, 
pretende-se aqui, ao tratar da iniciativa/estratégia/agenda de cidades saudáveis, 
considerá-la como um amplo e complexo repertório favorecedor da análise, 
reflexão e tomada de decisão. Indaga-se sobre o sentido dessas ações realizadas no 
intuito de constituir-se como uma agenda urbana inovadora e, assim, organizar-se 
para superar os inúmeros desafios sociais e políticos, o que propicia o contato 
com novas e potenciais ideias transformadoras de revalorizar a vida das cidades e 
produzir saúde. Averiguou-se, nessa direção, se suas respostas ao enfrentamento 
da complexa realidade das cidades têm de fato um caráter emancipatório e 
transformador ou se reforçam abordagens integrativas e conservadoras. 

Também não são raros os estudos, escritos e reflexões advindos de distintas 
áreas de conhecimento acerca dos problemas sociais manifestados na cidade, 
o que evidencia novos e velhos temas como a globalização, a urbanização, a 
segregação, a desigualdade, a exclusão, a pobreza. Igualmente tem-se formulado 
a ideia de que as cidades possam ser repensadas para transformar a realidade 
socioespacial a fim de torná-las um melhor lugar para se viver. 

Pretende-se aqui dialogar com algumas dessas perspectivas e percorrer o 
caminho reflexivo indicado por Italo Calvino quando se refere à cidade de 
Marósia. Diz ele: “vejo duas cidades: uma do rato, uma da andorinha... ambas 
mudam com o tempo; mas não muda a relação entre elas: a segunda é a que está 
para se libertar da primeira” (Calvino, 1990: 140-141). 

Por isso, cabe indagar: quais os desafios sociais, políticos e conceituais 
colocados hoje para as cidades? Que respostas contemporâneas têm sido for-
muladas? A agenda por cidades saudáveis responde a esses desafios?

Enfrenta-se, dessa maneira, o questionamento do título deste capítulo ao 
analisar a relevância da iniciativa/estratégia/agenda de cidades saudáveis, não para 
carimbá-la como relevante ou irrelevante per si, mas para sinalizar sua relevância ou 
não em sintonizar seus pressupostos e respostas políticas com outras perspectivas 
disciplinares. 

De modo a contribuir para o debate sobre as formas de atuação nas cidades, 

considera-se, de antemão, que as cidades são espaços da política, e por isso, 
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permeados por disputas, conflitos e relações de poder. Mas são também dotados 

de simbologia, de distintas identidades, de representações, de imaginários e de 

subjetividades. Essa dupla significação traz inúmeros desafios e parece ser um 

profícuo horizonte à produção social da saúde, tanto na inclusão de diversos 

sujeitos locais no estabelecimento de políticas públicas de melhoria das condições 

de vida e saúde, como na tomada de decisões partilhadas, portanto, mais 

legítimas. 

Como produto da sociedade, a cidade não poderia deixar de expressar a 

realidade social e econômica na qual está inserida. No entanto, não se trata apenas 

de considerá-la reflexo do que se passa na sociedade, como local da produção 

industrial, da troca de mercadorias. As cidades são muito mais: são produzidas 

e apropriadas sob determinadas relações sociais. “A cidade é objeto e também 

agente ativo das relações sociais (...). Os espaços urbanos não se constituem meros 

cenários para a sociedade, pois são parte dela” (Maricato, 2010: 42). 

Uma vez dito isso, um primeiro aspecto a ser examinado refere-se à necessária 

revisão das questões essenciais apontadas nos estudos sobre as cidades. Em 

seguida, será analisado o estado da arte sobre as cidades saudáveis e o diálogo que 

a agenda estabelece com múltiplos setores e múltiplos saberes. 

Cidades: tensões e mudanças  

Nossas cidades, num certo momento histórico, começaram a se organizar 
em razão do mercado e dos interesses do capital. A gênese da cidade do capital, 
tal como definida por Rolnik (1988), vai operar uma reorganização radical 
das cidades: verifica-se a mercantilização do espaço, a organização da cidade 
materializa a divisão da sociedade em classes e, finalmente, um poder centralizado 

e despótico se instala. Essa redefinição do espaço urbano trouxe importantes 
reflexos para a vida na cidade: espaços de aglomeração e competição, da luta pelo 
espaço construído em torno das melhores localizações, de inclusão e de exclusão, 
com zonas de pobreza e riqueza, de segregação, de ambientes poluídos, espaços 
geradores de agravos e problemas de saúde.

Mais recentemente as cidades passaram também a ter um papel estratégico na 
competitividade internacional, em tempos de globalização financeira e cultural, 
o que fez com que o direito à cidade, às raízes e ao território sejam

quase sempre direitos relegados, subordinados ao uso predatório do 
ambiente construído pelos agentes do urbano: capital e suas frações, Estado, 
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restando à classe trabalhadora mover-se pelas determinações desse mercado. 
Nesse cenário, joga papel primordial a associação entre parcelas do capital 
imobiliário e do financeiro, moldando as cidades para a competitividade 
internacional. Progressivamente, as cidades são conformadas como espaços 
de fluxos, de circulação de mercadorias, de pessoas, numa vasta rede de 
itinerários, pontos de partida e de chegada, sem oportunidade de fruição 
ou pausas para a reflexão. (Veras, 2010: 37-38)

O crescimento populacional, a extensão da cidade não legal, o peso da mar-

ginalidade social, o déficit de infraestrutura moderna e a fraqueza dos governos 

locais são ainda questões decisivas que as cidades latino-americanas devem 

enfrentar (Castells & Borja, 1996). No caso brasileiro, o processo de urbanização, 

concomitantemente com a globalização, foi intenso nos últimos cinquenta anos. 

O percentual total da população que vive nas cidades passou de 45%, em 1945 

(45 milhões), para 84% em 2010 (160 milhões). As cidades, sobretudo a grande 

cidade, refletem os espaços globais de privilégio e exclusão, orientando um 

modelo obsoleto e irracional de ocupação do espaço urbano. O que se assiste na 

considerável maioria das cidades brasileiras, atualmente, é um quadro de perda 

da identidade entre as pessoas e o espaço geográfico a que pertencem, além de 

uma extensa fragmentação e segregação material e socioespacial, iniquidades no 

acesso à terra urbanizada e à moradia segura e legal, ao saneamento ambiental, 

aos transportes públicos de qualidade, ao emprego e aos serviços de educação e 

saúde, estes cada vez mais raros e caros. 

O crescimento populacional e a conformação de grandes metrópoles aca-

baram por gerar outros problemas como o desemprego crônico, as doenças 

cosmopolitas, os vícios internacionalizados, o crime banalizado e a insegurança 

institucionalizada. Tais elementos resultaram também, por suscitar, como bem 

resumiu Milton Santos, sintomas diversos da mesma síndrome, o medo. Há medos 

urbanos, segundo ele, de toda natureza: “objetivos e subjetivos, individuais e 

coletivos, ocasionais e permanentes, fundados e infundados. Mas, o medo da 

pobreza e dos pobres constitui o maior dos medos” (Santos, 1985: 126).

Não é sem razão a ênfase que as políticas sociais das últimas décadas têm 

dado ao desenvolvimento urbano e às medidas de planejamento e gestão local, 

sob orientação da descentralização e de novas formas de gestão dos fundos 

públicos, como instrumentos capazes de enfrentar situações tão adversas. Bauman 

(2009) chega a sugerir que as cidades contemporâneas são depósitos nos quais 

se procuram desesperadamente soluções locais para problemas produzidos pela 

globalização, e “os cidadãos e aqueles que foram eleitos como seus representantes 
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estão diante de uma tarefa que não podem nem sonhar em resolver: a tarefa 

de encontrar soluções locais para contradições globais” (Bauman, 2009: 32). 

Entretanto, o autor acena com possibilidades de que é “nos lugares que se forma 

a experiência humana (...). E é nos lugares, e graças aos lugares, que os desejos 

se desenvolvem, ganham forma, alimentados pela esperança de realizar-se, e 

também pelo inevitável risco da decepção...” (Bauman, 2009: 35). O fato de as 

cidades constituírem-se historicamente em um campo de tensões e vistas como 

espaços de grandes confrontações não significa pensá-las apenas como um lócus 

de problemas e impermeável às transformações, como se

a culpa fosse dela e não da própria estruturação da sociedade. Se a frag-
mentação se coloca como um problema, pode também levar a recriação de 
uma vida coletiva local representativa das condições de vida presentes em 
cada um dos territórios e lugares. Aqui se coloca a necessidade de tomá-la 
como o lugar do processo violento de mudança. (Santos, 1985: 124) 

Essa visão guarda estreita afinidade com outras concepções que reconhecem as 

cidades como locais de sobrevivência e de mudança, e que analisam, portanto,  

as situações do presente e as potencialidades de transformação futura. Tal ten-

dência se expressa nas proposições que indicam o aparecimento da chamada 

cidade global, que tem seu desenvolvimento e expansão em fins do século XX. 

Ela se constitui em densas regiões urbanizadas, com forte controle econômico, 

por meio das quais configura possibilidades do capitalismo global e onde tudo 

se experimenta, da democracia e tirania, da racionalização e alienação, da cidadania 

e anomia, onde se afirma a diversidade e também a desigualdade; onde se articula 

o real e o imaginário (Ianni, 1996). 

Manifesta-se também na ideia do surgimento de espaços subnacionais fra-

cionados, onde se redefinem os papéis econômico, social e político das metrópoles 

e das cidades e reconstituem-se os espaços comunitários desarticulados per-

mitindo também a reconstituição de um ser humano mais integrado com base 

nos segmentos hoje fragmentados (Dowbor, 1999). 

Ou ainda, em proposições que destacam a cidade como ator social e a 

constituição de espaços simbióticos e simbólicos, em que os primeiros supõem 

negociações de políticas de desenvolvimento urbano entre os atores sociais que 

coabitam a cidade, e os segundos atentam para as identidades coletivas, para a 

diversidade cultural, para os processos que dinamizam as relações, convertendo 

a cidade num espaço de respostas possíveis aos propósitos econômicos, políticos 

e culturais de nossa época. Ressaltam-se nessa proposição as novas competências 
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e funções do governo das cidades, definidas mediante um marco coerente de 

mobilização e cooperação dos atores sociais urbanos (Castells & Borja, 1996). 

Também Souza (2010), ao defender mudar a cidade, o faz sob o ângulo 

autonomista, como uma tarefa a ser assumida por uma coletividade e não 

inspirada por intelectuais tecnocráticos e imposta pelo Estado. Sobressae-se 

nessa formulação a ação coletiva e conjunta em torno da articulação entre 

instituições políticas e sociedade civil. Essa visão supõe que os instrumentos de 

planejamento e gestão da cidade só adquirem verdadeira importância ao terem 

sua operacionalização e implementação sendo influenciadas e monitoradas pelos 

cidadãos. Tal mudança não é, portanto, privilégio do Estado, nem monopólio 

exclusivo dos especialistas em planejamento e gestão urbanos, mas define-se 

como uma ação coletiva e conjunta em torno da articulação entre instituições 

políticas e sociedade civil.

A fim de evitar as polarizações, Bauman (2009) sugere que as cidades 

contemporâneas são campos de batalha nos quais os poderes locais e os sentidos 

de identidade se encontram, se confrontam e lutam tentando chegar a uma 

solução satisfatória para os conflitos. Daí a ambivalência de se viver numa cidade 

que atrai e afasta, diz o autor:

A desorientadora variedade do ambiente urbano é fonte de medo, em 
especial entre nós que perderam seus modos de vida habituais e foram 
jogados num estado de grave incerteza pelos processos desestabilizadores 
da globalização. Mas esse mesmo brilho caleidoscópico da cena urbana, 
nunca desprovida de novidades e surpresas, torna difícil resistir a seu poder 
de sedução. (Bauman, 2009: 47) 

Em tal perspectiva as cidades são também laboratórios onde é possível  
descobrir, desenvolver e experimentar soluções e alternativas aos problemas 
globais.

O leitor se depara, nessa breve síntese, com as diversas dinâmicas engendra-
das na cidade, o que o leva a pensar no futuro e no reino da utopia, que revela 
o ideal de um mundo imaginado. Nesse sentido, cabe a pergunta: que desafios 
se apresentam? Que implicações podem ser vislumbradas nos processos de 
intervenção sobre o urbano de forma a produzir saúde de uma ampla perspectiva?

Uma breve análise dos autores selecionados conduz a um possível quadro 
comum de desafios. E para citar mais uma vez Calvino, há que se reportar a sua 
conclusão em relação à cidade de Berenice. A verdadeira Berenice se constitui em 
uma sucessão no tempo de cidades diferentes: “todas as futuras Berenices já estão 
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presentes neste instante, contidas uma dentro da outra, apertadas espremidas 
inseparáveis” (Calvino, 1990: 147).

Para Abrir Diálogo com Outras Perspectivas

Retoma-se, uma vez mais, que não há como negar a necessidade imperativa 
de que o campo da promoção da saúde nas cidades esteja em estreita vinculação 
e diálogo com múltiplos setores e múltiplos saberes, para que possa diminuir a 
sensação, muitas vezes vocalizada, de que estamos falando para nós mesmos e sem 
a necessária ampliação de interlocução.

A lógica desse procedimento está ancorada no pressuposto de que para 
abrir diálogo com outras perspectivas há que se partir, talvez, de algum marco 
conceitual comum sobre cidade e pactuar um quadro de desafios que tenha algum 
grau de consenso para que as armas de cada corpo e conhecimento possam ser 
mutuamente potencializadas. 

Para o estudo, utilizou-se como metodologia a busca de informações com 
as palavras-chave: município saudável, para a língua portuguesa; comunidades 

saludables, para a língua espanhola e healthy cities para as línguas inglesa, 
espanhola e portuguesa.

Tendo como base a palavra-chave município saudável foi possível identificar 
um total de 61 trabalhos entre artigos de periódicos e textos monográficos (teses, 
manuais, relatórios, experiências etc.), delimitados com base na presença do 
descritor no título. Como a BVS contava com sua própria metodologia de agregação 
das buscas e classificação, encontraram-se os seguintes itens, de acordo com a 
concentração dos principais assuntos: cidade saudável – 54; promoção da saúde – 
16; qualidade de vida – 9; participação comunitária – 7; ação intersetorial – 5.

Com a palavra-chave comunidades saludables foram encontrados 84 trabalhos, 
sendo os principais assuntos delimitados os seguintes: cidade saudável – 65; 
promoção da saúde – 43; participação comunitária – 15; saúde da população 
urbana – 13; políticas de saúde – 10; desenvolvimento da comunidade – 8.

E, finalmente, com a palavra-chave healthy cities nos três idiomas (inglês, espa- 
nhol e português) encontrou-se um total de 318 trabalhos, sendo em espanhol – 
33, em português – 35 e inglês – 238. Healthy cities em espanhol com os 
principais assuntos: promoção da saúde – 23; saúde da população urbana –  
8; cidade saudável – 6; política de saúde – 6. Em língua portuguesa: cidade saudá-
vel – 25; cidades – 15; promoção da saúde – 15; saúde da população urbana –  
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13; qualidade de vida – 8; política de saúde – 6. Os trabalhos em língua inglesa 
estavam assim delimitados: saúde da população urbana – 129; promoção da 
saúde – 87; cidade saudável – 64; planejamento de cidades – 37; participação 
comunitária – 31; avaliação de programas e projetos de saúde – 24; saúde 
ambiental – 23; saúde pública – 21.

Chama a atenção nessa tipologia da BVS a estreita relação que os autores dos 
trabalhos estabelecem entre cidades saudáveis e promoção da saúde, sobretudo 
nos artigos em português e espanhol, o que reforça a máxima sempre vocalizada 
de que a iniciativa de cidades saudáveis é uma estratégia de promoção da saúde. 
Entretanto, nos de língua inglesa, aparentemente, os autores inscrevem muito 
mais suas análises de cidades saudáveis no escopo de saúde urbana e planejamento 
urbano do que no âmbito da promoção da saúde, o que sugere uma abertura para 
o diálogo com outras perspectivas e políticas urbanas.

Na Tabela 1, a seguir, indica-se a distinção entre artigos e textos monográficos 
dentre os itens encontrados nas três línguas, classificando-os em: texto conceitual; 
texto sobre avaliação; manuais – de implementação ou de avaliação; informe 
de atividades e relato de experiências. A pesquisa identificou um total de 463 
itens, dos quais 137 foram excluídos por estarem repetidos nos três idiomas, 
tendo sido classificados, então, 326 itens, que se encontram subdivididos entre 
as categorias definidas. 

Com o intuito de executar uma revisão mais detalhada, definiu-se uma nova 
periodização em relação a esses 326 – de 1997 a 2010 –, obtendo-se como resultado 
77 artigos. Destes, após revisados, selecionaram-se 28, especificamente aqueles que 
indicavam alguma concepção mais abrangente de cidade e indicavam desafios a 
serem enfrentados pela iniciativa de cidades saudáveis. As referências aos artigos 
escolhidos estão listadas no final deste capítulo e formam o corpo de autores da 

Itens de 
pesquisa Artigos Monografias

Língua de 
Origem Conceitual Avaliação Relato de 

experiência Manuais Avaliação Conceituais Informes  
de atividade

Relato de 
experiência

Espanhol 5 2 2 27 13 4 16 13

Português 16 1 5 10 7 2 1 26

Inglês 43 10 22 11 5 12 53 20

Total 64 13 29 48 25 18 70 59

Fonte: BVS, 1986-2010.

Tabela 1 – Itens de pesquisa sobre cidades saudáveis classificados por língua  
de origem do texto (artigo ou monografia) e subdivididos em texto conceitual,  

texto avaliativo, manuais, informes de atividades e relato de experiência
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promoção da saúde que dialoga com o corpo de dez autores que selecionamos do campo 
das ciências sociais, políticas e do planejamento urbano. 

Bases para o Estabelecimento do Diálogo

Todos em busca da cidade ideal! Ela, de fato, existe? Talvez não, mas o cachorro 
a idealiza com “um poste por metro quadrado, sem carro e sem risco de morrer”;1 
para a galinha, a cidade ideal “tem as ruas cheias de minhocas...”; e para a gata, “o 
ideal seria um prato de tripa fresquinha, sardinha num bonde de lata e alcatra no 
final da linha”. Mas aí surge o teimoso, sábio e estraga-prazeres do jumento, que, 
prevenido, alerta que “a cidade é uma estranha senhora, que hoje te sorri e amanhã 
te devora”. E segue o coro de crianças dizendo: “o jumento é sabido e que é melhor 
ficar bem prevenido” e olha, gata, que a tua pelica vai virar uma bela cuíca”. 

E o coro dos autores com os quais se quer estabelecer diálogo, o que pensam 
a respeito das cidades? 

Em linhas gerais, poderia se dizer que nenhum deles observa a cidade de 
maneira idealizada como os desejos do cachorro, da gata e da galinha. Nem 
totalmente se alinham ao coro das crianças de que a cidade é puro risco e perigo 
para os gatos que nela habitam. 

Aparentemente os autores estabelecem uma relação pulsante das múltiplas 
facetas da cidade, sem perceber a cidade como problema ou como solução, já que:  
“a cidade é objeto e também agente ativo das relações sociais...” (Maricato, 2010); 
“há medo e há confiança” (Bauman, 2009); “uma vasta rede de itinerários, pontos de 
partida e de chegada...” (Veras, 2010); “...de inclusão e de exclusão...” (Rolnik, 1988); 
um campo privilegiado para “um processo violento de mudança” (Santos, 1985); um 
espaço onde se “...afirma a diversidade e também a desigualdade, onde se articulam 
o real e o imaginário” (Ianni, 1996); a possibilidade da “...reconstituição de um 
ser humano mais integrado a partir de segmentos hoje fragmentados” (Dowbor, 
1999); a tensão entre a necessidade de políticas públicas que sejam universais, mas 
que não descuidem de singularidades culturais (Castells & Borja, 1996) e que não 
sejam impostas pelo Estado, mas sim negociadas com a sociedade civil (Souza, 
2010). E Calvino (1990) coroa a não polarização maniqueísta, reafirmando a tensão 
pérpetua de que a cidade não muda para sempre e ressaltando: “vejo duas cidades: 
uma do rato, uma da andorinha... ambas mudam com o tempo; mas não muda a 
relação entre elas: a segunda é a que está para se libertar da primeira”.

1 Cidade Ideal, música composta por Enriquez, Bardotti e Chico Buarque, do álbum Os Saltimbancos, de Chico Buarque de Holanda.
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Diálogo com a Concepção de Cidade e com o Quadro de 
Desafios

E os autores da promoção da saúde, que visão têm da cidade, e que quadro 
de desafios tem sido proposto por eles?

A urbanização, que se intensifica no mundo desenvolvido a partir da década 
de 1950 e nos países em desenvolvimento nas décadas de 1970 e 1980, parece 
ser um fator desencadeante para reconectar as preocupações sanitárias com as 
cidades, qualificando-as como um determinante social da saúde (WHO, 1996; 
Vlahov et al., 2007; CSDH, 2008).

Os mencionados dez artigos dos autores dos campos das ciências sociais, 
políticas e do planejamento urbano selecionados neste capítulo trazem um 
marco conceitual dialético de cidades e de urbanização como ponto de partida 
e estabelecem desde então um quadro de desafios e de propostas de intervenções 
no âmbito da organização das estruturas e políticas urbanas.

No entanto os autores do campo da promoção da saúde pesquisados parecem 
ocupar-se menos de uma concepção de cidade e de urbanização, analisando em 
seus artigos o quadro de desafios a ser enfrentado. Sim, descrevem a cidade como 
algo complexo e dinâmico, lugar de convivência e de vida por excelência, e  
como tal desempenha papel determinante na saúde das pessoas e de seus pro-
blemas concretos no território, por exemplo (Westphal, 2000; Lorca et al., 2010). 
Todavia, sem explicitar o instigante debate da tensão pulsante e permanente entre 
duas cidades que se digladiam, afirmado de várias maneiras na revisão realizada nas 
áreas de conhecimento das ciências sociais, políticas e do planejamento urbano. 

Entretanto, os autores da promoção da saúde marcam em seus escritos um 
forte componente de visão estratégica de cidade (Almeida, 1997; Westphal, 
1997; Keinert, 1997), inclusive propondo a utilização do PES, ferramenta de 
Planejamento Estratégico Situacional, na implementação e operação de suas 
iniciativas de cidades saudáveis (Adriano et al., 2000; Teixeira, 2004). 

Tais concepções e modus operandi das iniciativas não são, em si, antagônicas 
com a possibilidade de se perceber as tensões presentes na cidade. Muito ao 
contrário, o PES se ocupa da luta de interesses distintos, mas talvez, ao se buscar a 
imagem-objetivo/visão de cidade que se almeja no futuro, inconscientemente, se 
negaria que essa tensão dialética permanente iria cessar nesse futuro imaginário, 
predominando o desejo de que os bons saiam vencedores.

O desafio está em seguir buscando esse futuro melhor, sem se conformar 
jamais com aquilo que se define como inegociável no campo dos valores e 
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propósitos, mas driblando, sempre, a tentação em assumir algumas vezes, de 
forma maniqueísta,2 o futuro versus o presente, a cidade ideal versus a cidade real. 

Em relação ao quadro de desafios colocado pelos dois conjuntos de autores 
há uma feliz coincidência, o que abre uma bela perspectiva de diálogos inter-
disciplinares e mútua identificação de possibilidades de cooperação em pesquisa 
e em participação de eventos científicos, o que possivelmente rompe com uma 
percepção de isolamento de que sempre se está falando para si mesmo.

A grande maioria dos artigos do campo da promoção da saúde revisados abre 
amplo diálogo com outras disciplinas, setores, agendas e com movimentos sociais 
ao enunciar, de maneira clara, que as iniciativas de cidades saudáveis visam a 
ação intersetorial com protagonismo do Estado, participação da sociedade civil e 
dos movimentos sociais, desenvolvimento social, desenvolvimento sustentável, 
desenvolvimento urbano, fortalecimento do capital humano e social, atuação 
sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs), Agenda 21 etc. (Lorca 
et al., 2010; Meresman et al., 2010; Barton et al., 2009; Green, 2009; Green et al., 
2009; Lawrence & Fudge, 2009; Geres Valls & Velazquez Valoria, 2008; Yuasa 
et al., 2007, OPS, 2006; Comaru & Westphal, 2004; Málaga & Restrepo, 2001; 
Westphal, 1997, 2000; Malik, 1997).

Essa abertura de diálogo do movimento de municípios e cidades saudáveis 
evidencia-se também ao se constatar a amplitude dos dez princípios enunciados 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 1995) para a implementação de 
iniciativas desse tipo:

•	 um	ambiente	físico	limpo	e	seguro;

•	 um	ecossistema	estável	e	sustentável;

•	 alto	suporte	social,	sem	exploração;

•	 alto	grau	de	participação	social;

•	 necessidades	básicas	satisfeitas;

•	 acesso	a	experiências,	recursos,	contatos,	interações	e	comunicações;

•	 economia	local	diversificada	e	inovativa;

•	 orgulho	e	respeito	pela	herança	biológica	e	cultural;

•	 serviços	de	saúde	acessíveis	a	todos;

•	 alto	nível	de	saúde.

2 Segundo o dicionário Aurélio: “‘Maniqueísmo’. [De Maniqueu + -ismo.] S. m. 1. Filos. Doutrina do persa Mani ou Manes (séc. III), sobre 
a qual se criou uma seita religiosa que teve adeptos na Índia, China, África, Itália e S. da Espanha, e segundo a qual o Universo foi criado 
e é dominado por dois princípios antagônicos e irredutíveis: Deus ou o bem absoluto, e o mal absoluto ou o Diabo”. 
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José Luiz Riani Costa (1997), acerca de tais princípios, emite uma significativa 
declaração, salientando que essa agenda deve ficar aberta ao diálogo com outros 
setores, disciplinas e agendas, ao afirmar “que apenas nos dois últimos requisitos 
de uma cidade saudável apareceu algo mais diretamente ligado ao setor saúde. 
Mas muita gente quando fala em cidade saudável liga muito com serviços de 
saúde, ou com profissionais de saúde” (Costa, 1997: 69-70). É provável que essa 
ideia tenha sido reforçada porque a discussão tem sido conduzida pela OMS, 
pela Opas, pela Secretaria de Saúde e pelo Ministério da Saúde. Na verdade, o 
grande volume de ações para um projeto de cidade saudável escapa ao sistema de 
saúde, especialmente aos serviços de saúde. O Projeto Cidade Saudável pressupõe, 
portanto, um novo projeto de cidade e uma sociedade renovada. 

Tomando como referência os pontos sintetizados com base na revisão dos 
dez autores selecionados e cotejando-a com o leque de proposições feitas no 
âmbito das iniciativas de cidades saudáveis pelos autores da promoção, pode-se 
verificar que:

•	 Ambos	os	grupos	de	autores	estão	preocupados	com	os	espaços	de	privilégio,	
exclusão e segregação socioespacial na cidade que orientam um modelo 
obsoleto, irracional e injusto de ocupação: “a razão de ser mais importante 
do movimento de municípios saudáveis na América Latina é a diminuição 
da exclusão social por ser a principal explicação das grandes diferenças em 
matéria de saúde” (Málaga & Restrepo, 2001). 

•	 Ambas	as	perspectivas	identificam	o	déficit de infraestrutura e a fraqueza dos 
governos locais em preencher tal lacuna. Por isso, há propostas de que a 
institucionalização do planejamento e gestão das políticas públicas saudáveis 
possa contribuir para a elevação da capacidade de governo (Lorca et al., 2010; 
Meresman et al., 2010, Green et al., 2009, Becker et al., 2007; Teixeira, 2004; 
OPS, 2002; Malik, 1997; Keinert, 1997).

•	 Ambas	 se	 incomodam	com	a	 grande fragmentação das políticas públicas e 
algumas iniciativas de cidades saudáveis operam esforços significativos para 
integrar saúde no planejamento urbano (Barton et al., 2009; Green, 2009; 
Green et al., 2009; Lawrence & Fudge, 2009; Geres Valls & Velazquez Valoria, 
2008; Comaru & Westphal, 2004).

•	 Ambas	denunciam	as	iniquidades	no	acesso	à	moradia	segura,	ao	saneamento	
ambiental, ao transporte público de qualidade, ao emprego e aos serviços de 
educação e saúde, e por isso a promoção da equidade é recomendada como 
um valor central nas iniciativas de cidades saudáveis (Tsouros, 2009; Yoo  
et al., 2007; Comaru & Westphal, 2004).
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•	 Ambas	desejam	incisivamente	soluções locais (Twiss et al., 2003; Clark, 2000) 

para problemas produzidos pela globalização (Rupp, 1998) e estabelecem 

a participação social como elemento-chave na construção dessas soluções 

(Heritage & Dóris, 2009; Tsouros, 2009; Kegler et al., 2007; Kegler et al., 2008; 

Briggs-Marsch & Warren, 2000).

Chama atenção que dois pontos identificados no quadro de desafios dos 

autores de referência selecionados – reconhecer o papel estratégico das cidades na 

competitividade internacional e enfrentar o medo que assola as cidades, com a perda 

da solidariedade coletiva – não apareçam mencionados na literatura de cidades 

saudáveis. Portanto, têm sido pouco debatidos entre os ativistas do campo da 

promoção da saúde. 

Para Santos (1996), na era da globalização, os eventos são globalmente 

solidários, pela sua própria origem. Entretanto, nos lugares de convivência, 

eventos simples são produzidos e amalgamados e, em sua realização concreta, 

os eventos são também localmente solidários. As diversas situações do cotidiano 

territorial são, assim, resultantes do acontecer solidário. “É assim que a integração 

entre o universal e o individual ganha um novo conteúdo histórico em nosso 

mundo atual” (Santos, 1996: 107).

Bauman problematiza o medo não apenas como consequência da já propalada 

insegurança urbana, mas como efeito da mixofobia, o medo de misturar-se. 

Essa mixofobia não passa da difusa e muito previsível reação a impressionante 
e exasperadora variedade de tipos humanos e de estilos de vida que se podem 
encontrar nas ruas da cidade... Uma vez que a multiforme e plurilinguística 
cultura do ambiente urbano na era da globalização se impõe... as tensões 
derivadas da ‘estrangeiridade’ incômoda e desorientadora desse cenário 
acabarão, provavelmente por favorecer as tendências segregacionistas. 
(Bauman, 2009: 42)

Em realidade, esses temas podem ser tratados como eventos associados e 

precisam ganhar relevância nas agendas de cidades saudáveis. O recente episódio 

ocorrido na Noruega, em que 76 pessoas foram assassinadas sob a justificativa 

de que o país precisava ser preservado da influência estrangeira, e os constantes 

episódios de homofobia nas metrópoles brasileiras denotam a urgência de se 

atuar sobre a prevalente mixofobia nas cidades globalizadas.
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O Que Podemos Concluir sobre a Relevância das Cidades 
Saudáveis?

Desde os anos 1990, quando surgem os primeiros delineamentos do ideário 

por cidades saudáveis, implementaram-se muitas iniciativas. Seus aportes iniciais 

têm sido revistos e reinterpretados com base em várias experiências desenvolvidas 

em cidades e comunidades. A recuperação empreendida neste capítulo procurou 

retratar algumas dessas tendências em torno do movimento por cidades saudáveis. 

Mais relevante ele se tornará quanto maior a capacidade de diálogo e interlocução 

entre atores, pesquisadores, gestores e governos.

A aposta é de que, para além dos esforços empreendidos sobre avaliação de 

resultados, ainda há espaços para revisões e incorporações nas formulações acerca 

da produção da saúde nas cidades. 

A dinâmica das cidades parece apontar para a necessidade imperiosa de 

se traçar novos caminhos éticos para a sociedade. Nesse sentido, a agenda 

por cidades saudáveis ganha potencialidade ao resgatar valores fundamentais, 

como democracia, solidariedade, equidade, ética e justiça. Várias das noções 

incorporadas nesse movimento caracterizam-se por serem polissêmicas e, 

portanto, ultrapassam os limites de um campo único de conhecimento. Elas 

também ensejam diversas outras subcategorias de análise, as quais podem 

contribuir para ampliar a forma de se interpretar e de se propor soluções. 

Assim como a relevância da agenda por cidades saudáveis se fortalece com a 

abertura de diálogo multidisciplinar e multisetorial, ela reivindica, ainda, que 

cada vez mais se amplie como movimento, e que este, como um software, se abra 

a contribuições que possam ser incorporadas continuamente a seu construto, 

desenvolvendo novas versões que futuramente poderiam ser adaptadas a distintos 

contextos e a novos problemas.

 Meresman e colaboradores (2010: 753) relatam um exercício desenvolvido 

pela Opas com tal objetivo – o de captar contribuições múltiplas para reposicionar 

a agenda nas Américas – e recomendam o seguinte: 

•	 Faz-se	necessário	reforçar	a	identidade	de	cidades saudáveis abrindo-se caminho 

para uma segunda geração de conceitos e ferramentas, para a renovação do 

seu marco lógico e para a atualização de metodologias e abordagens.

•	 É	preciso	que	a	ampliação	de	cidades saudáveis na política nacional seja vista 

não como um fim em si mesmo, mas como uma estratégia para se construir 

caminhos que possam fortalecer a governança urbana.
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•	 É	 essencial	 priorizar	 mais	 o	 foco	 no	 planejamento	 urbano,	 transporte,	
assentamentos humanos, habitação, saúde mental, prevenção da violência 
e em outros fatores que nos estilos de vida individuais.

•	 É	imprescindível	o	desenvolvimento	de	redes	sociais	que	acompanhem	a	difu- 
são dos processos participativos por uma cooperação horizontal e que valorize 
a singularidade e diversidade de atores e processos.

•	 É	primordial	que	haja	maior	integração	das	ações	de	saúde	com	a	produção	
local e a geração de renda, programas habitacionais e iniciativas de inclusão 
social.

•	 É	de	fundamental	importância	que	se	fortaleçam	e	melhorem	os	processos	de	
implementação de cidades saudáveis, levando-se em conta: a institucionalização 
da estratégia; a busca da estabilidade de equipes técnicas; a definição de um 
quadro jurídico-institucional mais preciso no estabelecimento de conselhos 
de gestão interinstitucional, intersetorial e interdisciplinar; os mecanis- 
mos de consulta interinstitucional, com ferramentas mais flexíveis; o per- 
manente estímulo aos desenvolvedores do trabalho colaborativo; o desen-
volvimento de coordenação e gestão de competências; e a viabilização de 
fontes de financiamento integrados.

•	 É	vital	a	adoção	de	novas	vias	de	colaboração	on-line, a fim de dinamizar novas 
formas de participação social (desenvolvimento de redes virtuais e ferramentas 
de governo eletrônico) e de usá-las para melhorar processos de governança 
por meio de capacitação, empregando-se ferramentas eficazes para a tomada 
de decisão por parte dos cidadãos.

•	 Faz-se	necessário	fortalecer	alianças	com	setores	mais	dinâmicos:	cultural,	de	
juventude, empresarial, acadêmico e de organizações produtivas.

•	 Torna-se	necessária	a	disponibilidade	de	uma	formação	permanente	e	de	uma	
atualização dirigida aos profissionais envolvidos em cidades saudáveis, com 
ênfase em novos tópicos (determinantes sociais da saúde, desenvolvimento 
local, redes cooperativas, avaliação etc.), fornecendo ferramentas específicas 
que correspondam ao nível de responsabilidade e competência de cada nível 
de gestão. 

•	 É	preciso	estimular	o	espírito	investigativo,	para	se	estabelecer	uma	agenda	
permanente de pesquisa e para mobilizar as capacidades técnicas existentes.
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