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RESUMO 

 

A década de 1980 é marcada pela mobilização de setores progressista da sociedade que 

lutavam pela democracia negada pelo regime militar. No campo da saúde pública, a ausência 

de uma política de saúde universal desencadeou o Movimento de Reforma Sanitária e o 

Movimento Popular de Saúde, que eram contra práticas educativas em saúde autoritárias, 

buscando a hegemonia da Educação Popular em Saúde. Este estudo tem como objetivo 

compreender as práticas educativas em saúde na comunidade do Morro da Conceição no 

período de 1980 a 1995. Neste trabalho opta-se pela abordagem qualitativa, e como 

procedimento para a coleta de dados, utiliza-se a entrevista semiestruturada com nove 

líderes comunitários. A organização e o tratamento dos dados tem como base a Análise de 

Conteúdo de Bardin. A definição dos sujeitos colaboradores emerge de uma pesquisa 

exploratória, os quais demonstram grande envolvimento com o objeto da pesquisa. A 

dimensão empírica mostra que as práticas educativas em saúde foram dialógicas, baseadas 

no diálogo entre o saber popular e o saber científico. O diálogo entre os diversos atores – 

igreja, profissionais da saúde voluntários e líderes comunitários – levaram grande parte da 

comunidade a uma tomada de consciência acerca da necessidade de um engajamento 

político nas lutas da comunidade. A saúde era um instrumento de libertação dos sujeitos, e 

com a utilização das plantas medicinais, os moradores, ao mesmo tempo em que se 

libertavam do saber médico opressor, foram criadores de cultura, transformando a própria 

realidade. Os líderes da comunidade, como atores políticos, atuaram na configuração da 

política de saúde. Conclui-se que, apesar dos avanços obtidos pela Educação Popular em 

Saúde de 1980 até 1995, a partir desse período, houve a desmobilização do movimento 

popular de saúde em decorrência da cooptação de parte dos líderes pelo poder público. A 

institucionalização da participação comunitária, por meio do conselho municipal de saúde, 

também contribuiu para esvaziar o movimento popular.  

 

Palavras-chave: Configuração. Diálogo entre saberes. Educação popular em saúde. 

Movimento popular de saúde. 



ABSTRACT 

 

The 1980s is marked by mobilizing progressive sectors of society fighting for 

democracy denied by the military regime. In the field of public health, the absence of a 

universal health policy triggered the Sanitary Reform Movement and the Popular Health 

Movement, which were against authoritarian educational practices in health, seeking 

hegemony of the Popular Education in Health.  The objective of this study is to understand 

the educational practices in health in the Morro da Conceição community from 1980 to 

1995. The qualitative approach was chosen in this work, and as a procedure for collecting 

data, it uses semi-structured interviews with nine community leaders. The organization and 

processing of data is based on Bardin Content Analysis. The definition 

of collaborators for this work emerges from an exploratory research, which show great 

involvement with the study object. The empirical dimension shows that the educational 

practices in health were dialogic, based on dialogue between popular knowledge and scientific 

knowledge. The dialogue between church, the volunteer health professionals and community 

leaders led a large part of the community to an awareness of the need for a political 

engagement in community struggles. Health was an instrument of liberation of the 

participants. With the use of medicinal plants, residents broke free of medical knowledge 

oppression, at the same time, they were the creators of culture, transforming their own reality. 

Community leaders, as political members, worked in health policy configuration. In 

conclusion, despite the progress achieved by the Popular Education in Health from 1980 to 

1995, after that period, there was the demobilization of the popular health movement as a 

result of the cooptation of the leaders by the government. The institutionalization of popular 

participation through the municipal health council also helped to empty the popular 

movement. 

 

Keywords: Configuration. Dialogue between knowledge. Popular health education. Popular 

health movement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa aborda a Educação Popular em Saúde (EPS), temática que, considerada 

em sua complexidade, engloba diversas dimensões como social, política e religiosa, além de 

versar sobre as relações configuracionais entre indivíduos, grupos, e instituições. Assim, 

compreende-se nesta pesquisa a EPS relacionada com o processo histórico-social, isto é, 

abordamos a temática descrevendo o processo histórico do seu desenvolvimento, enfatizando 

as relações de interdependência do indivíduo com a sociedade. 

A EPS surgiu na década de 1960 nos Círculos de Cultura do Movimento de Cultura 

Popular (MPC) quando, a partir da alfabetização de adultos, como um processo educativo e 

conscientizador, as comunidades começaram a refletir sobre as necessidades e carências 

enfrentadas pela população (ALBUQUERQUE, 2003). 

Este é um tema específico inserido em um amplo conjunto de movimentos sociais que 

emergiram durante a ditadura militar. Na luta pelo fim do regime ditatorial, nas décadas de 

1970 e 1980, os movimentos sociais se fortaleceram com o intuito de conquistar os direitos 

negados pelo Estado por meio da Constituição Federal de 1988. Foi uma época que marcou a 

História do Brasil em que os militares, por atos institucionais, conduziram o País mediante 

repressão e perseguição política. A falta de democracia no país motivou a formação de muitos 

movimentos sociais, por exemplo: movimento estudantil, movimento sindical, movimento dos 

trabalhadores rurais, movimento dos operários, etc.  

Diversos intelectuais, profissionais e líderes comunitários se mobilizaram para lutar 

contra o regime ditatorial. Nesta pesquisa a saúde é compreendida como instrumento de 

libertação da opressão exercida pela classe dominante. 

Foi nesse contexto que surgiu o Movimento de Reforma Sanitária
1
 e o Movimento 

Popular de Saúde (Mops) em todo o País. Essas iniciativas visavam ao real interesse da 

camada popular, aglutinando diversas entidades e instituições, a exemplo do Centro Brasileiro 

de Estudos de Saúde (Cebes) e da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

(Abrasco), criadas em 1976 e 1979 respectivamente. Essas instituições representaram 

importantes interlocutores no cenário das políticas de saúde (COHN,1989). 

                                                   
1
 “A experiência italiana inspirou o movimento de Reforma Sanitária no Brasil.” (COHN, 1989, p. 123).  
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O movimento de reforma sanitária
2
 surgiu da insatisfação de diversos intelectuais e 

militantes com a grave condição a que os usuários do setor de saúde pública estavam 

submetidos e tinha como objetivo a implementação de uma política de saúde universal que 

respondesse às necessidades da população. 

No Morro da Conceição, a situação era bastante difícil, pois o bairro não tinha o 

mínimo de estrutura, por exemplo: medicamento, saneamento básico, posto de saúde, etc. 

Sendo assim, a ocorrência de um grande número de óbitos por desnutrição e diarreia nas 

crianças influenciou a atuação de líderes que buscaram alternativas utilizando os próprios 

recursos, além de lutarem contra a exclusão social a que a comunidade historicamente estava 

submetida. Diante desse quadro, situa-se o problema do presente estudo levando em conta a 

situação econômica, política e social da época, a saber: Como ocorreu a EPS na comunidade 

do Morro da Conceição no período de 1980 a 1995? 

A escolha do cenário – comunidade do Morro da Conceição – justifica-se pelo 

relevante histórico de organização e participação popular nas lutas
3
 e movimentos sociais no 

campo da saúde pública. O Morro da Conceição, na década de 1980, fazia parte da conhecida 

Grande Casa Amarela e se destacou pela sua atuação política por meio do Conselho de 

Moradores e da formação de grupos e comissões que enfrentavam a política de exclusão 

estabelecida, marcando a referida década por diversas conquistas para a comunidade na área 

da Saúde Pública. 

O interesse pela pesquisa surgiu em decorrência de uma experiência profissional 

vivenciada por esta pesquisadora como professora do Programa Academia da Cidade (PAC) 

da Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), no período de 2008 a 2010. Durante as 

intervenções, houve oportunidade de observar a dinâmica e os projetos da comunidade 

envolvendo principalmente as áreas de Educação e Saúde. 

No âmbito dessa atuação, por meio de diálogos “espontâneos” com representações e 

líderes locais, ficava claro que essa comunidade era, desde sua origem, desprovida de 

estrutura e serviços básicos de saúde. Entretanto, identificou-se que, historicamente, houve 

um processo de transformação, isto é, uma mudança na conduta dos indivíduos mediante a 

conscientização de seu papel social e político no âmbito do Estado e da comunidade onde 

                                                   
2
 “No Brasil, a noção de Reforma Sanitária vem sendo associada à de movimento. Isso traz implicações 

importantes. Movimento significa processo, fenômeno dinâmico e inacabado. Sendo um processo em curso e 
sem final predeterminado, demarcar seu início também é tarefa complexa. Os estudos sobre o tema no mais das 

vezes datam o início do movimento em meados dos anos setenta, na criação de uma série de instituições 

empenhadas na universalidade e equidade da assistência à saúde.” (COHN, 1989, p. 123-124).  
3
 Segundo a entrevistada Mauricéia Santiago nesta pesquisa: “[...] a gente tinha atuação no MOPS e nos 

movimentos sociais “[...] a gente ia nos gabinetes dos políticos, ia para as conferências [...] discutia as políticas 

públicas de saúde.” 
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vive. A participação nas questões sociais e o engajamento nos movimentos de educação 

popular em saúde, além de terem contribuído fortemente para a formação de uma consciência 

política, influenciaram na mudança de configuração dessa comunidade e da política de saúde. 

Em decorrência das lutas, o bairro passou a dispor de saneamento básico, posto de saúde, 

calçamento, construção de casas, transporte, escolas, além da criação da Comissão de Saúde 

de Casa Amarela (Cosca), que posteriormente influenciou na formação do Conselho de Saúde 

de Casa Amarela, favorecendo a inserção da comunidade nas decisões relativas à saúde. 

É importante destacar que o envolvimento dos moradores nas questões sociais do 

bairro não se caracterizava por um mero ativismo; havia um processo educativo baseado na 

práxis em que líderes expressivos faziam um trabalho de conscientização com a população. 

Segundo Freire (1993), a participação na execução de tarefas é falsa, pois 

necessariamente a participação pressupõe exercício de voz, o direito de ter voz. Esse exercício 

de voz constitui-se como importante componente da formação política. Desse modo, não é 

qualquer ação coletiva que pode ser considerada como uma efetiva participação; estar 

presente em ações pontuais, por exemplo, mutirões que ocorrem na comunidade, não 

caracteriza a participação popular, uma vez que esse tipo de participação não representa uma 

intervenção consciente das forças sociais envolvidas, não contribuindo para a formação 

política.  

É visível a transformação que ocorreu nessa comunidade uma vez que muitas das suas 

reivindicações obtiveram êxito, a exemplo da criação do Centro de Reabilitação e Valorização 

da Criança (Cervac).
4
 

Sobre as transformações ocorridas na comunidade, destacamos o depoimento do 

entrevistado Reginaldo Veloso: 

 

Nós tivemos vitórias expressivas, mas que foram à custa de muitas lutas, de 
muitos conflitos com pessoas sofrendo pela repressão. Tivemos as lutas do 
movimento Terras de Ninguém, que foi uma expressão vitoriosa de 

conquista nos anos 1980 [...] que tinha como governador Marco Maciel. De 
certa maneira, eles se dobravam a essa luta do povo e viram que não tinha 
como não reconhecer os direitos da população. A luta da água foi a primeira 
no tempo de Gustavo Krause ainda nos anos 1970; essa luta foi muito forte, 
foi também uma das primeiras conquistas. No Morro da Conceição, nós 
tivemos a implantação do projeto piloto de coleta de lixo dos Morros do 
Recife [...]. Não se pode negar que a luta da população fez com que pouco a 

                                                   
4
 Organização não governamental, que atua no Morro da Conceição e trabalha com crianças e adolescentes 

portadores de deficiências psicomotoras, os quais não possuem recursos para realizar tratamento de saúde, com 

o propósito de alcançar o desenvolvimento integral (físico e mental) de crianças, adolescentes e jovens por 

meio da reabilitação. Inaugurado em junho de 1988, em um processo democrático eleitoral, ganhou o nome de 

Cervac (SANTANA, 2012). 
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pouco as gestões se rendessem aos pleitos da população, tanto assim que nós 
tivemos uma melhoria no próprio posto de saúde que já havia aqui no Morro, 

que era um posto do Estado. Conquistamos um posto de saúde da família, 
que é tipicamente uma conquista do movimento social popular do Morro da 
Conceição [...]. Temos uma grandíssima conquista no Morro da Conceição, 
que é o Centro de Reabilitação e Valorização da Criança (Cervac); essa é a 
expressão mais significativa de conquista no campo da saúde. 

 

 Como o Morro da Conceição fazia parte do bairro da Grande Casa Amarela, 

verificou-se como se processaram as práticas educativas em saúde especificamente no Morro. 

Segundo (SILVA, 2006, p. 40):  

 

Essas experiências de EPS desenvolvidas em Casa Amarela se apresentam 
como forma de resistência das classes mais empobrecidas e de sua luta pela 
saúde. São vivências que se tornam referências para militantes, profissionais 
de saúde, conhecidas nacional e internacionalmente, contribuindo para a 
difusão e o fortalecimento da luta da educação popular em saúde na cidade 
do Recife, no Estado de Pernambuco e no Brasil. 

 

Para abordar o tema deste trabalho – a educação popular em saúde como expressão de 

uma memória
5
 coletiva, tendo por delimitação geográfica, o Morro da Conceição –, tomam-se 

por base os pressupostos teóricos e metodológicos da Educação Popular em Paulo Freire, 

educador e filósofo, cujas obras se destacam na área de Educação como instrumento de 

transformação social. O autor apresenta em sua teoria uma concepção de educação tendo por 

base os processos de formação que têm a intencionalidade de transformar a realidade por 

meio do protagonismo dos sujeitos, sendo a consciência política tão importante quanto a ação.  

Para analisar as transformações ocorridas nessa comunidade, por meio das 

intervenções da Educação Popular em Saúde, lançam-se dois importantes conceitos de 

Norbert Elias (1993): configurações sociais e interdependência; essas duas referências são 

importantes para analisar a reconfiguração dessa comunidade diante de novas demandas e 

necessidades. Nessa direção, chama-se a atenção para os jogos configuracionais e para as 

relações de interdependência que foram historicamente se estabelecendo. 

A interdependência entre os diversos segmentos da comunidade – líderes 

comunitários, conselho de moradores, representantes da Igreja, e os profissionais da Saúde 

voluntários – foi imprescindível para o desenvolvimento das práticas de EPS. O modelo 

conceitual de configuração pode ser entendido como uma rede de interação, em que os 

                                                   
5
 Segundo Jacques Le Goff (1994), a memória é a capacidade de preservar informações, que permite ao 

indivíduo atualizar impressões ou informações passadas, ou reinterpretadas como passadas.  
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indivíduos estão ligados uns aos outros por um modo específico de dependências mútuas 

(ELIAS, 1993, 2008). 

Nessa pesquisa a EPS é abordada historicamente como um processo emancipatório, 

que, por meio da práxis, busca transformar a realidade social a partir do protagonismo dos 

sujeitos. De acordo com a teoria freireana, o processo ensino-aprendizagem deve ser dialógico 

entre educador e educando considerando a realidade e os saberes da população. Desse modo, 

a transmissão de conteúdos, segundo Freire, é considerada uma invasão à cultura dos homens 

e está associada à concepção hegemônica da medicina higienista, que enfatiza a dimensão 

biológica, esvaziando a dimensão política do processo educativo. 

Desse modo, tendo como referência os teóricos Paulo Freire, Antônio Gramsci e 

Norbert Elias, analisamos as seguintes questões: Como ocorreram as práticas educativas em 

saúde? Qual o papel exercido pelos diversos atores – Igreja, conselho de moradores, agentes 

comunitárias de saúde voluntárias e profissionais da saúde voluntários – como “teias” de 

dependências mútuas na organização da educação popular em saúde, tendo a comunidade 

como protagonista desse processo? Em que medida a atuação dos líderes comunitários 

interferiu na configuração dessa comunidade? Como esses líderes, como atores políticos, 

contribuíram para a mudança na configuração da política de saúde? De que maneira ocorreu o 

controle social?  

Sendo assim, o principal objetivo é compreender a educação popular em saúde na 

comunidade do Morro da Conceição no período 1980-1995, com base nos depoimentos dos 

participantes da pesquisa. Esse objetivo desdobra-se em três objetivos específicos, a saber: 

analisar, fundamentada na teoria de Paulo Freire, as práticas de educação popular em saúde 

realizadas na comunidade; descrever a memória dos líderes comunitários, como atores 

políticos, atuando na configuração da comunidade e da política de saúde e descrever o papel 

desempenhado pelos diversos atores presentes na comunidade. 

A pesquisa foi conduzida pelo viés histórico-social, tendo como base principal a teoria 

de Educação Popular freireana; utilizamos também a teoria configuracional de Norbert Elias, 

pois vale atentar para a importância desses autores cujos estudos se voltam para uma 

perspectiva relacional atentando para a relação do indivíduo com o indivíduo e do indivíduo 

com a sociedade. Se, para Elias (1994, p. 56),“o indivíduo só pode ser entendido em termos 

de sua vida em comum com os outros”, segundo Freire (2001, p. 10, grifo nosso), o homem 

“eminentemente relacional” é um ser transitivo. 
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A educação popular em Freire será o fio condutor dessa reflexão, enfocando a 

importância da educação popular em saúde na transformação da realidade social da 

comunidade.  

Esse método de educação valoriza os saberes prévios da população e está 

comprometido com o desenvolvimento de um olhar crítico, estimulando a participação 

popular e possibilitando melhor leitura da realidade social. Segundo Freire (1981), a educação 

como prática da liberdade representa a negação do sujeito isolado e desconectado do mundo. 

Sendo assim, a reflexão deve ser sobre os homens e suas relações com o mundo, relações em 

que consciência e mundo se dão simultaneamente. 

Faz-se importante aqui abordar a realidade social tanto opressora, como também 

propulsora de um comportamento inovador no sentido de instigar uma mudança de postura 

diante das dificuldades sociais. A relação dialética entre Opressor e Oprimido, ou seja, 

Sociedade e Indivíduo, ajudará a refletir sobre os avanços e retrocessos no comportamento de 

uma comunidade. 

É a partir daí que se pode inter-relacionar a pedagogia de Paulo Freire com a 

abordagem configuracional de Norbert Elias, ou seja, a mudança da postura de uma 

comunidade oprimida historicamente pela ausência do Estado como provedor de Saúde. A 

realidade opressora motivou a organização da população que, mediante a conscientização de 

seu papel como membro de um coletivo, atuou na configuração da comunidade e da política 

de saúde.  

A organização da comunidade teve influência do processo educativo realizado pelos 

líderes. Nesse sentido, práticas educativas em saúde eram realizadas em diversos espaços, por 

exemplo: no pátio da igreja, no conselho de moradores, na praça e na casa dos moradores. 

É importante destacar a importância do conceito de educação concebido por Brandão 

(2004), para quem a educação não se restringe apenas a práticas de ensino institucionalizadas. 

Segundo o autor, a educação abrange todos os processos de formação dos indivíduos. Dessa 

forma, toda troca de saberes é considerada como uma prática educativa podendo ser 

desenvolvida em diversos ambientes sociais. Segundo Brandão (2007, p. 7):  

 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja, ou na escola, de 
um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para 
aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para 
ser ou para conviver. 
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Essa concepção se alinha à da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) n.º 9.394/96 ao estabelecer em seu artigo 1.º: “A educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações e culturais.” (BRASIL, 1996). 

É necessário enfatizar que a educação popular em saúde é um movimento
6
 mais 

específico que se encontra em um contexto mais amplo, que são os movimentos sociais. 

Desde logo, é preciso esclarecer o que são movimentos sociais. De acordo com Gohn (2008), 

são ações sociais coletivas de cunho sociopolítico que possibilitam diversas maneiras das 

comunidades se organizarem e expressarem suas demandas. De acordo com a autora, esses 

movimentos realizam diagnósticos sobre a realidade social, constroem propostas e ações 

coletivas e lutam pela inclusão social.  

Dessa forma, abordamos a EPS historicamente no contexto do Mops, pois se considera 

que parte significativa das produções acadêmicas relacionadas com essa temática analisa a 

história recente desse fenômeno. Dito de outra forma, as pesquisas, em grande parte, enfocam 

aspectos da educação popular em saúde institucionalizada, ou seja, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Isso se justifica pelo fato de que a criação do SUS motivou 

pesquisadores por todo o Brasil a desenvolverem pesquisas utilizando o SUS como campo de 

investigação. 

 Compreende-se, dessa forma, que há uma lacuna na produção do conhecimento, visto 

que, na área de Educação, ainda são escassos os estudos que abordam a EPS em uma 

perspectiva histórico-social e interdisciplinar.
7
Dessa forma, optamos por um caminho 

epistemológico contemplando suas interfaces e múltiplas nuances para dar conta da 

complexidade do processo de EPS, o que é bastante desejável no meio acadêmico. 

Assim, a importância desta pesquisa se destaca pela contribuição que ela dará ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), especialmente no que concerne à agenda 

das produções acadêmicas relacionadas com a EPS, tendo como propósito abordar a temática 

considerando sua dimensão histórico-social. Sua relevância torna-se visível, ainda, pelo 

resgate da memória desse movimento na década de 1980 como um movimento que 

                                                   
6
 A Educação Popular em Saúde emergiu no contexto do Movimento de Reforma Sanitária. 

7
 “Assim, a questão da interdisciplinaridade se aguça no campo das Ciências Humanas, campo em que o 
Positivismo, para além do mérito de ter ousado tomar o homem como objeto da abordagem científica, pouco 

pode avançar no conhecimento do mesmo. Sua insistência nessa empreitada só tem acarretado o surgimento de 

novos grilhões de dominação e opressão. O homem é uma unidade que só pode ser apreendida numa 

abordagem sintetizadora e nunca mediante uma acumulação de visões parciais.” (FACULDADE DE 

TECNOLOGIA E CIÊNCIAS, 2008, p. 17). 
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influenciou na mudança de configuração de uma comunidade, contribuindo, assim, para a 

formação de uma consciência político-social dos seus moradores.  

Esse importante movimento social também contribuiu na construção do processo de 

representação da população nos canais participativos instaurados por meio da criação dos 

conselhos municipais de saúde. A atuação dessa comunidade reflete o protagonismo de um 

povo em decorrência do processo educativo realizado por líderes comprometidos com as 

causas da classe desfavorecida.  

Na sequência, apresentamos a proposta da pesquisa. Antes da exposição dos capítulos, 

realizamos uma sucinta revisão bibliográfica dos trabalhos acadêmicos que têm aproximação 

com a temática objeto do estudo. Desse modo, realizou-se um levantamento dos trabalhos 

científicos em nível de pós-graduação, dissertações e teses. 

Esta pesquisa está organizada em cinco capítulos incluído este introdutório. No 

segundo capítulo, apresenta-se o percurso metodológico da pesquisa – as características 

demográficas do bairro; o critério de seleção dos entrevistados, bem como a trajetória de 

militância de cada um deles, as dificuldades encontradas para localizar e agendar as 

entrevistas; o instrumento utilizado para coleta de dados, a justificativa de tal escolha; os 

procedimentos de coleta e de análise dos dados. Ainda nesse capítulo, situa-se o referencial 

teórico metodológico, o tipo de estudo e a abordagem utilizada. 

No terceiro capítulo, descreve-se a trajetória da educação popular em saúde no Brasil e 

posteriormente, de forma intencional, no Morro da Conceição. Assim, inicia-se 

contextualizando o surgimento do movimento de reforma sanitária com foco nas experiências 

em medicina comunitária que resultaram na formação do Mops. Nesse sentido, destaca-se a 

intervenção dos profissionais da saúde que, por iniciativa própria, realizaram diversas 

atividades relacionadas com a formação de agentes populares de saúde, compartilhamento de 

experiências sobre a produção de remédios caseiros, apresentação de filmes educativos, etc. 

Ainda nesse capítulo, analisa-se a concepção de educação que norteou as práticas educativas 

em saúde dos profissionais que atuaram na comunidade.  

No quarto capítulo, aborda-se o papel desempenhado pela Comunidade Eclesial de 

Base, evidenciando sua contribuição para a formação política da comunidade, aqui entendida 

como a reflexão e a ação, configurando o que Freire denomina de práxis. Descreve-se a 

influência da igreja progressista do Morro da Conceição na formação de grupos e comissões 

que lutavam por uma saúde pública de qualidade, com destaque para o conselho de moradores 

que assumiu papel fundamental na organização da comunidade. 
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No quinto capítulo, descrevem-se os líderes comunitários, como atores políticos na 

configuração da comunidade e da política de saúde.  

 

1.1Sistematização das produções acadêmicas 

 

Ao iniciar uma investigação, é imprescindível identificar, mesmo de forma 

aproximada, o estado do conhecimento, o qual possibilita compreender como estão sendo 

feitas as pesquisas em um determinado campo teórico. 

A pesquisa de parte das produções existentes permite apontar as restrições sobre o 

campo em que se move a pesquisa, suas lacunas, além de possibilitar a análise dos 

referenciais teóricos, as ênfases e abordagens realizadas (ROMANOWSKI; ENS, 2006).  

Essa busca por pesquisas anteriores amplia a compreensão de onde se situa este 

trabalho na área de conhecimento do interesse, indicando de que forma pode-se contribuir 

com a produção coletiva do conhecimento. Dessa forma, pode-se avançar, evitando as 

repetições, e realizar uma abordagem pouco explorada.    

A comunidade do Morro da Conceição tem sido um campo de pesquisa bastante 

explorado nas diversas áreas das Ciências Humanas; assim, encontram-se bibliografias sobre 

a história do bairro, considerando seus aspectos religioso, social, cultural, etc.  

Nas pesquisas realizadas tendo como cenário o Morro da Conceição, dispõe-se de 

alguns trabalhos nas áreas de História (SOUZA JUNIOR, 2006), Sociologia (ALEXANDRE, 

2006), Geografia (PAULA, 2012) e Antropologia (MOURA, 2008), conforme o Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Trabalhos que utilizaram o Morro da Conceição como campo de pesquisa 

Tipo de produção Área Título 

DISSERTAÇÃO HISTÓRIA A igreja progressista no Recife: limites e 

possibilidades da ação das CEBs 
DISSERTAÇÃO SOCIOLOGIA 

 
Saberes de cura e hibridismo: relações entre 

ciência, magia e saúde no Morro da Conceição 

DISSERTAÇÃO GEOGRAFIA Percepção ambiental do manejo dos resíduos 
sólidos no bairro do Morro da Conceição - 
Recife/PE 

DISSERTAÇÃO ANTROPOLOGIA Nossa Senhora e o Morro da Conceição: história, 

igreja e comunidade católica em encontros e 
desencontros. 

Fonte: Repositório Institucional da UFPE, 2014.  
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No que se refere à temática desta pesquisa, desde 1970, a educação popular tem-se 

entrelaçado com a área da Saúde, momento em que as comunidades eclesiais de base inserem 

a temática nas discussões realizadas nas comunidades (ALBUQUERQUE, 2003). 

De acordo com (SILVA, 2006), inicialmente as atividades eram realizadas nas 

comunidades pelos agentes voluntários de saúde de forma pontual. Com a institucionalização 

do SUS, a concepção da Educação Popular em Saúde foi paulatinamente ocupando outros 

espaços, por exemplo: a gestão da saúde. 

A ideia de diversos intelectuais e militantes era levar as experiências da Educação 

Popular em Saúde para o contexto do SUS, entretanto, na prática, a gestão da saúde nos tem 

revelado um cenário de disputa de poder em que os conflitos de interesses muitas vezes não 

favorecem à incorporação dos princípios da Educação Popular em saúde pelos profissionais 

que atuam na saúde pública. 

O processo de criação do SUS despertou o interesse da comunidade acadêmica, 

consequentemente, realizaram-se diversos estudos abordando essa temática. 

A pesquisa de Rocha (2007) aborda a produção de conhecimento sobre Participação e 

Controle Social em Saúde (PCSS) registrada na base de dados Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) no período compreendido entre 1980-2005.  

 

Em termos do volume de trabalhos produzidos em cada período, pode-se observar, 

no primeiro período (1980-1990), uma produção ainda incipiente, mas de certo 

modo, constante com uma média de 13 trabalhos por ano. Já no segundo período 

(1991-2005), evidencia-se um aumento significativo do volume de trabalhos 

produzidos, que atinge a média de 48 trabalhos por ano. A diferença de volume de 

trabalhos constatada entre os dois momentos, cerca de quatro vezes maior no 

segundo, sugere que o processo de institucionalização do SUS atuou como um 

marco divisor da atividade científica na área de PCSS, na medida em que o SUS 

passou a ser um campo de experimentação e consolidação dos mecanismos e canais 

de ‘Participação e Controle Social em Saúde’, quer na gestão do sistema quer na 

operacionalização dos serviços, principalmente ao nível local. De fato, a leitura dos 

resumos dos trabalhos registrados em cada um dos períodos estudados revela a 
ênfase concedida no primeiro período ao processo de mobilização popular, refletido 

nos estudos incluídos na subárea temática de ‘Educação em Saúde’, enquanto 

ganham destaque, no segundo, estudos que analisam práticas de Promoção da Saúde 

e Mecanismos e Canais de participação social institucionalizados no âmbito do 

sistema. (ROCHA, 2007, p. 29). 

 

Nessa direção, constata-se que são incipientes os trabalhos que abordam a educação 

popular em saúde na década de 1980, pelo fato de que o processo de institucionalização do 

SUS despertou o interesse dos pesquisadores, contribuindo para que um grande volume de 

estudos utilizasse o SUS como campo de experimentação. 
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Tendo em vista que Rocha (2007) realizou o mapeamento das produções acadêmicas 

da referida temática, no período compreendido entre 1980-2005, na base de dados da Lilacs, e 

com o intuito de avançar no processo de revisão da literatura acerca do campo teórico em 

questão, toma-se como marco inicial para esta busca o ano de 2005. 

O levantamento toma por base, a princípio, três fontes: o Banco de Teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); a Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e os anais da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (Anped). 

Elege-se para a busca o Banco de Teses e Dissertações da Capes por se tratar do banco 

de referência, que mantém o registro de toda a produção nacional em nível de pós-graduação 

lato sensu desde 1987. Recorre-se, ainda, ao BDTD nacional, que, embora não tenha a 

abrangência do banco da Capes, também arquiva as produções da pós-graduação nacional. As 

publicações da Anped foram consultadas pelo fato de as reuniões anuais constituírem o 

espaço de discussão sistemática da produção científica na área educacional. Salientamos que 

não desconsideramos a existência de outras pesquisas abordando o tema, entretanto, fizemos 

opções pelos trabalhos com maior aproximação com nossa temática. 

Cinco trabalhos encontrados apresentam aproximação com o tema desta pesquisa, 

todos localizados no BDTD (Quadro 2).
8
 

 

Quadro 2 – Tipos de produção sobre movimento popular de saúde 
 

Produção Quantidade 

Dissertações em programas de pós-graduação em educação - 

Dissertações em outros programas de pós-graduação 1 

Teses em programas de pós-graduação em educação - 

Teses em outros programas de pós-graduação 3 

Artigo 1 

Total de produções encontradas 5 

Fonte: BDTD. 

 

                                                   
8
 Conforme se pode observar no Quadro 2, não se encontram trabalhos sobre Educação Popular em Saúde na 

área de Educação na década de 1980, o que justifica a importância da realização desta pesquisa. Os referidos 

trabalhos aqui encontrados são nas seguintes áreas: Ciências Sociais, Serviço Social, História Social e 

Ciências. 
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Para pesquisa nos bancos, estabeleceram-se como descritores as seguintes palavras e 

expressões: “movimento educação popular saúde”, “movimento popular saúde”, “movimento 

social, saúde”, “educação popular em saúde” e “participação comunitária, saúde”. 

 

1.1.1 A produção científica que circula em teses, dissertações e artigos 

 

A tese Lutas sociais e construção do SUS: o movimento de saúde da zona leste da 

cidade de São Paulo e a conquista da participação popular na saúde, desenvolvida por Palma 

(2013), realiza uma reconstrução histórica desse período até 2007, do ponto de vista dos 

movimentos e da participação social, buscando mapear a presença e atuação do Movimento 

de Saúde da Zona Leste (MSZL) na construção do SUS e dos conselhos de saúde, entre um 

amplo conjunto de militantes, entidades e movimentos com base na realidade social concreta 

da cidade de São Paulo (PALMA, 2013). 

Ferraz (2005), na tese intitulada Impactos da experiência conselhista sobre as 

atividades políticas e organizativas dos movimentos sociais na saúde: o caso do movimento 

popular de saúde de Campinas/São Paulo, busca compreender as mudanças sofridas pelos 

movimentos sociais organizados desde o fim dos anos 1970 em torno dos problemas de saúde 

da população e da reforma do sistema público de saúde do país, por meio da consolidação de 

mecanismos participativos destinados a incluir esses atores políticos no processo decisório em 

torno dessa política pública nos três níveis de governo. Esse trabalho investiga um único 

movimento social, o Movimento Popular de Saúde de Campinas, São Paulo, caracterizado por 

um papel destacado no Movimento Popular de Saúde em todo o País (FERRAZ, 2005). 

Em sua tese Saúde, participação e controle social: lutas e ações estratégicas do 

Mops/SE pela efetivação dos direitos à saúde em Aracaju/SE (1989-2008), Santos (2009) 

realiza uma análise das lutas e ações estratégicas desenvolvidas pelo Movimento Popular de 

Saúde de Sergipe (Mops/SE) no período 1989-2008. O objeto de estudo destacou a 

participação e o controle social com vista à efetivação dos direitos à saúde (SANTOS, 2009). 

Na dissertação Vivências femininas no movimento de saúde da cidade de São Paulo , 

Carignato (2007) tenta recuperar a experiência vivida de algumas mulheres integrantes ou ex-

integrantes do Movimento de Saúde segundo suas narrativas de histórias de vida. O objetivo 

da pesquisa foi compreender, mediante a vivência de cada uma delas na experiência social 

compartilhada do Movimento de Saúde, principalmente como ocorre o fazer-se da 

consciência nesse processo e como essas mulheres se constroem sujeitos históricos. O 

trabalho busca apreender as transformações vivenciadas por elas no seu cotidiano, na sua 
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visão de mundo, na forma como se relacionam com as pessoas, com a família, com o poder 

público (CARIGNATO, 2007). 

Stotz (2005), em seu artigo A educação popular nos movimentos sociais da saúde: 

uma análise de experiências nas décadas de 1970 e 1980, apresenta uma rica experiência que 

demonstra a importância da participação política da população na luta pelo direito à saúde. 

Essa experiência evidencia como a questão do direito à saúde é capaz de mobilizar as pessoas 

com o intuito de constituírem um espaço coletivo com a participação de diferentes atores.  

Pautado pela educação popular, no contexto de repressão nas décadas de 1970 e 1980, 

com o apoio das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), realizou-se a pesquisa MEIO 

GRITO. Pesquisa em que a saúde da população é o tema desencadeador de um processo de 

formação política que aspira ao GRITO INTEIRO, ficando então conhecida como Meio grito 

(STOTZ, 2005). 

Deve-se salientar, entretanto, que, com relação à temática educação popular em saúde 

no âmbito do SUS, existe uma infinidade de artigos, dissertações e teses.
9
 Dessa forma, 

destacam-se como principais autores da área Victor Valla e Eduardo Stotz no Rio de Janeiro, 

José Ivo no Piauí e Eymard Vasconcelos na Paraíba. Esses são os mais conhecidos, contudo, 

nesta investigação, a título de exemplo, delimitam-se apenas algumas produções.  

Na cidade do Recife, em 2003, Paulette Cavalcanti Albuquerque realizou um 

importante estudo na área da Educação Popular em Saúde, tese de doutorado apresentada à 

Escola Nacional de Saúde Pública/Fiocruz, intitulada A educação popular em saúde no 

município de Recife – PE: em busca da integralidade. Nessa investigação a referida autora 

analisa questões sobre a implantação da proposta municipal de educação popular em saúde, 

com ênfase nas dificuldades encontradas e sua contribuição para desenvolver a integralidade 

das ações da atenção básica à saúde (ALBUQUERQUE, 2003). Nesse trabalho, a autora põe 

em evidência os processos educativos realizados pelos profissionais do Programa Saúde da 

Família (PSF).  

Também no Recife, em 2006, José Carlos Silva realizou uma dissertação de mestrado, 

na área de Educação, pela Universidade Federal da Paraíba, com o título: Educação popular 

                                                   
9
Dissertação A educação popular em saúde e a prática dos agentes de controle das endemias de Camaragibe: 

uma ciranda que acaba de começar (OLIVEIRA, 2002); dissertação Educação popular em saúde: abordagem 

intergeracional do alcoolismo numa unidade de saúde da família (LUCENA, 2006); a tese O agente 
comunitário de saúde na mediação de saberes (BORNSTEIN, 2007); monografia Educação popular em saúde 

no Recife: sistematização de experiências desenvolvidas no DS VI de 2001 a 2010 (AMORIM, 2010); 

dissertação Educação popular em saúde: as interfaces com as equipes de saúde da família (ANDRADE, 2012) 

e o artigo Educação popular em saúde: metodologia potencializadora das ações do enfermeiro (JAHN, 2012). 
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em saúde e institucionalização. Esse trabalho fundamenta-se na explicação das dinâmicas do 

processo de gestão do núcleo gestor e do grupo de educadores no que se refere à proposta de 

educação popular em saúde.  

O autor evidencia as contradições no processo de institucionalização na gestão 

democrática, como também, teve o intuito de construir um conjunto de ações para fortalecer a 

política de educação popular em saúde na busca da sua legitimidade (SILVA, 2006). 

Ao passo que as práticas educativas em saúde realizadas de forma voluntária nas 

comunidades no período anterior à institucionalização do SUS eram baseadas na práxis, 

tornando os sujeitos protagonistas que refletiam e lutavam para transformar sua realidade 

social, a prática educativa em saúde no âmbito do SUS, na maioria das vezes, silencia os 

sujeitos tornando-os meros ativistas de campanhas realizadas pelo poder público. Antes da 

criação do SUS o foco da prática educativa era o empoderamento da classe desfavorecida; 

com a implementação do SUS, os sujeitos estão submetidos às normas da gestão do momento. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA  

 

O objeto de estudo é a educação popular em saúde, tendo o Morro da Conceição como 

campo da pesquisa. Esse objeto tem uma natureza específica de movimento que, para melhor 

compreensão, devem-se analisar as relações de interdependência estabelecidas na realidade 

empírica. Desse modo, tem-se como base uma perspectiva sócio-histórica, caracterizando-se 

como uma pesquisa de natureza historiográfica, fundamentando-se na teoria histórico-crítica. 

O estudo é do tipo descritivo e exploratório com abordagem qualitativa. A abordagem 

qualitativa foi utilizada pelo fato de ampliar as possibilidades de leitura da realidade da 

educação popular em saúde.  

Nas ciências exatas, o pesquisador adota uma postura monológica em relação ao 

objeto de estudo, pois apenas fala desse objeto, mas não interage com ele. Nas ciências  

humanas, o pesquisador não deve apenas descrever um objeto, mas sim interagir com ele, 

porque se trata de uma relação entre sujeitos em que é necessário estabelecer um diálogo. 

Desse modo, o pesquisador assume uma perspectiva dialógica, fazendo parte da situação de 

pesquisa. Sendo assim, o pesquisador não pode ser neutro em relação ao objeto investigado, 

mas se posicionar criticamente e estabelecer as relações entre os sujeitos, relacionando o 

individual com o social (FREITAS, 2002).  

Adotamos a teoria histórico-crítica, que tem por base o materialismo histórico 

dialético, pois abordamos nosso objeto de estudo enfatizando as questões educacionais e a 

relação entre indivíduo e sociedade, relacionando com a exploração que a classe 

desfavorecida vem sendo submetida ao longo do processo histórico (MARSIGLIA; 

OLIVEIRA, 2009).  

Como instrumento de coleta de dados, utilizamos a entrevista semiestruturada, na qual, 

por meio de um roteiro (APÊNDICE A), entrevistamos nove líderes comunitários, e para 

analisar os dados, recorremos à técnica da Análise de Conteúdo de Bardin (2011) – a análise 

temática categorial, que tem os seguintes polos cronológicos: a pré-análise; a exploração do 

material; e o tratamento dos resultados obtidos e interpretação. 

 

2.1 O campo da pesquisa 
 

O Morro da Conceição, desde sua origem, é marcado por conflitos. O bairro surge 

para a história quando foi cenário de batalhas entre antigos invasores (portugueses e 

holandeses) que disputavam as terras do Brasil.  
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No início, era chamado de Oiteiro de Bagnuolo em homenagem ao Conde de 

Bagnuolo, oficial a serviço da Espanha e de Portugal, que idealizou um grande forte, porém 

ficou impossibilitado de concluir. Após a expulsão dos holandeses, o morro passou a ser 

chamado de Oiteiro da Boa Vista (SILVA, 1994). 

 Em 1904, na comemoração dos cinquenta anos da proclamação do Dogma da 

Imaculada Conceição da Virgem Maria, o então bispo de Olinda e Recife, Dom Luís 

Raimundo da Silva Brito, solicitou que fosse construído um monumento em honra da Virgem 

da Conceição. Encomendou-se em Paris, uma imagem que mede 3,5 metros e pesa 1.806 

quilos. Além da edificação do monumento, construiu-se uma estrada dando acesso ao Morro 

da Conceição (SILVA, 1994). Na festa de inauguração, estiveram presentes 20 mil pessoas 

em 8 de dezembro de 1904; pessoas vindas de todas as partes subiram o Oiteiro para 

comemorar a inauguração do monumento. O Oiteiro da Boa Vista foi crescendo e 

agregou inúmeros habitantes; passou a chamar-se Morro da Conceição. Em 1988, pelo 

Decreto Municipal n.º 14.452, o Morro da Conceição tornou-se um bairro autônomo (SILVA, 

1994). No dia dedicado à celebração da Virgem Maria, 8 de dezembro, esse pedaço de chão 

transborda de fé e emoção, onde as pessoas pagam promessas e fazem suas orações (Figura 

1). 

 

Figura 1 – Festa do Morro, 1936 

 
 
Fonte: Silva, 1994, p. 22. 
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 Durante muito tempo, a organização da festa era um momento rico na vida da 

comunidade, em que se dava prioridade às questões sociais – o problema da falta de água, dos 

idosos, etc. Era a igreja dando sua contribuição para o processo de conscientização dos 

problemas sociais vividos pelos moradores. 

 

2.1.1 O Morro da Conceição atualmente 

 

As pessoas que não conhecem o Morro da Conceição relacionam o bairro com 

violência e drogas. De fato, nas últimas décadas, esse problema intensificou-se bastante no 

bairro. A impressão que se tinha era que as pessoas iam ao Morro da Conceição geralmente 

motivadas pela festa de Nossa Senhora da Conceição, para pagar promessa ou assistir à missa, 

exceto as pessoas que moram e/ou trabalham no bairro.  

Ao ingressar no concurso para atuar como educadora física do Programa Academia da 

Cidade, visitei alguns lugares para decidir onde gostaria de ser lotada. Dessa forma, fui ao 

Parque da Jaqueira, ao Sítio da Trindade e ao Morro da Conceição. Apesar de morar no bairro 

de Casa Amarela eu nunca tinha ido ao Morro. Lembro bastante que, ao sair do bairro pela 

primeira vez, já estava decidida, era lá que eu queria trabalhar, e foi o que aconteceu. 

Embora sempre tenha ouvido falar do lado violento do bairro, ao chegar lá, deparei foi 

com um povo humilde e acolhedor. Foi essa experiência como profissional atuando na 

comunidade que me proporcionou a descoberta de um bairro possuidor de um grande acervo 

cultural que atraem diversos turistas. A comunidade é rica em movimentos culturais: 

movimentos de culto afro, quadrilha junina, maracatu, escola de samba, bloco carnavalesco, 

etc.  

Inserido na região metropolitana do Recife (RMR), o bairro do Morro da Conceição 

situa-se na porção norte da cidade do Recife. A cidade se divide em oito Regiões Político-

Administrativas (RPA). O bairro do Morro da Conceição encontra-se na RPA-3, tem área 

total de 40,9 hectares, com densidade demográfica de 248,94 de habitantes/ha e população 

absoluta de 10.182 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010). 

Em cada RPA, existe um distrito sanitário responsável pela gestão da saúde. Nas 

microrregiões, localizam-se as unidades de saúde da família, centros de saúde, policlínicas e 

hospitais, onde se realizam atividades de cuidado com a saúde e se operacionalizam as 
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diretrizes da política de saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Também nessas 

microrregiões realizam-se processos educativos em saúde com usuários do SUS.  

Na atualidade, a população do Morro da Conceição está totalmente inserida na Zona 

de Interesse Social de Casa Amarela, a ZEIS-3, constituída também pelas comunidades do 

Córrego do Bartolomeu e Córrego do Euclides. Quanto ao número de moradores por 

domicílios dessas ZEIS, tem-se a média de 3,4(RECIFE, 2010). O Morro da Conceição faz 

limite com os seguintes bairros: ao norte, Alto José Bonifácio; ao sul, Casa Amarela; a leste, 

Alto José do Pinho; a oeste, Vasco da Gama (Figura 2).  

 

Figura 2 – Mapa do Morro da Conceição 

 
 

Fonte: IBGE (2011). 
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Fotografia 1 – Praça do Morro da Conceição 

 

Fonte: A autora, 2015. 

 

2.2 Os participantes da pesquisa 

 

Para esta pesquisa, entrevistamos os atores-chave com base em uma parte 

representativa da comunidade, ou seja, uma parcela que apresenta as mesmas características 

gerais de toda a comunidade. Desse modo, escolhemos como segmentos representativos do 

bairro: a igreja, o conselho de moradores, as agentes de saúde comunitárias voluntárias e os 

profissionais da saúde voluntários. 

Com base em Minayo (2010), buscamos observar o objeto de estudo nas diversas 

possibilidades, ou seja, analisando suas múltiplas dimensões. Nesse sentido, o fundamental é 

identificar os dados não mensuráveis, como sentimentos, percepções, intenções, 

comportamentos passados, significados e motivações dos indivíduos em relação ao problema 

da pesquisa. 

Nessa perspectiva Minayo (2010) afirma que a escolha da amostra em pesquisa de 

natureza qualitativa não é numérica embora o pesquisador precise justificar a delimitação de 

pessoas entrevistadas. A autora considera que esse tipo de pesquisa responde a questões muito 

particulares, preocupando-se com um nível de realidade que não pode ser quantificado; 

enfatiza que os sujeitos devem ser pesquisados em número suficiente para permitir a 

reincidência de informações. Essa situação ocorre quando nenhuma informação nova é 

acrescentada com a continuidade do processo de pesquisa. 
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Desse modo, os sujeitos que têm maior ligação com o objeto de estudo normalmente 

são mais relevantes para a pesquisa qualitativa. 

Com relação à fase exploratória da pesquisa, Minayo (2010) afirma que essa etapa 

consiste na escolha do objeto de investigação, na delimitação do problema, na definição dos 

objetivos, na construção do marco teórico conceitual e dos instrumentos de coleta de dados e 

na exploração do campo. 

Por meio da experiência obtida como profissional da educação e da saúde atuando na 

comunidade, tive a oportunidade de identificar algumas pessoas-chave que estiveram 

intensamente envolvidas no movimento de educação popular em saúde do bairro, militantes 

que “vestiram a camisa” e protagonizaram essa história. 

Portanto, com a finalidade de se familiarizar com o fenômeno a ser investigado, foi 

realizada uma pesquisa de natureza exploratória observando o campo e os sujeitos da 

pesquisa, buscando delinear com mais precisão o estudo. 

A pesquisa exploratória realizou-se no período de 5 a 30 de abril de 2014, fase em que 

fomos diversas vezes ao Conselho de Moradores em busca de fontes documentais, entretanto, 

não encontramos documentos expressivos. Visitamos também a casa de alguns antigos 

moradores, e o máximo que encontramos foram livros que abordam a história do Morro da 

Conceição. 

Em uma dessas idas à comunidade, uma antiga moradora orientou para procurar a 

Federação das Associações de Moradores, Centros Comunitários e Conselhos de Moradores 

de Casa Amarela (Feaca), porque nesse local poderia encontrar alguns documentos. Lembro-

me do entusiasmo que sentimos diante da possibilidade de encontrar fontes documentais para 

a pesquisa. No dia seguinte, fomos de carro procurar o referido local e só encontramos uma 

galeria de comercio. Nesta, as pessoas que trabalhavam lá informaram que a Feaca fora 

extinta. Ainda com a esperança de alguém ter arquivado os documentos, anotamos o número 

do celular de uma pessoa que talvez tivesse alguma informação. Entretanto, o número do 

celular parecia estar desativado, pois ninguém respondia. Então, reunida com o orientador, 

optamos por utilizar a fonte oral por meio de entrevista semiestruturada como instrumento 

para a coleta de dados. 

Após a etapa da pesquisa exploratória, iniciamos os agendamentos para realizar as 

entrevistas semiestruturadas. Os primeiros entrevistados indicaram outros líderes da 

comunidade que poderiam participar da pesquisa pelo importante papel que exerceram no 

movimento popular de saúde do Morro da Conceição.  
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Não houve dificuldade em agendar as entrevistas com os moradores do Morro da 

Conceição, entretanto, com os profissionais da saúde voluntários foi mais complicado pela 

pouca disponibilidade de tempo.  

Dentre todas as entrevistas realizadas, uma merece destaque, pela dificuldade de 

localização da pessoa que não mora em Recife e ninguém da comunidade tinha contato com 

ela. É importante destacar que a entrevista com essa pessoa foi fundamental para esta 

pesquisa, tendo-se em vista que ela foi mencionada por todos os moradores entrevistados. 

Dessa forma, fiz uma busca pela internet para localizá-la. Depois que localizei onde ela 

trabalha, passei vários dias para conseguir falar com ela por telefone e agendar a entrevista.  

 Essa entrevista realizou-se em uma emergência de hospital público, dessa forma, a 

entrevistada respondia em média três perguntas e tinha de interromper para continuar 

atendendo as urgências que não paravam de chegar; depois que ela atendia em média quatro 

pacientes, retomávamos a entrevista, momento em que eu relembrava a parte em que 

tínhamos parado para a entrevistada se situar antes de apresentar a próxima questão. A 

entrevista iniciou-se logo pela manhã e só se finalizou no fim da tarde. Por um momento, 

pensei que não conseguiríamos concluir, entretanto, apesar das dificuldades, nós nos 

envolvemos de forma satisfatória com as questões da pesquisa, pois ao responder às perguntas 

a entrevistada demonstrava reviver o passado e no fim da entrevista chorou de emoção. 

O trabalho de campo é uma das importantes etapas da pesquisa qualitativa: 

 

No campo, os sujeitos fazem parte de uma realidade de intersubjetividade, de 
interação social com o pesquisador, daí resultando um produto novo e 
confrontante tanto com a realidade concreta como com as hipóteses e 

pressupostos teóricos, em um processo mais amplo de construção de 
conhecimentos. (MINAYO, 2010, p. 105). 

 

Todos os participantes foram muito atenciosos e demonstraram satisfação em 

contribuir com esta pesquisa. Deixamos os entrevistados livres para narrarem suas 

experiências; algumas vezes fugiam da pergunta, entretanto, de forma sutil, insistíamos no 

assunto. Ao fim da entrevista, perguntávamos se ainda tinham algo que gostariam de 

acrescentar.   

Na referida pesquisa, os discursos dos entrevistados foram gravados em gravador 

digital e, após diversas sessões de audição, foram transcritos com bastante cuidado no sentido 

de preservar a autenticidade dos depoimentos. As pessoas entrevistadas receberam, no 

momento da entrevista, para que fossem assinados, os seguintes documentos: Cessão de 

Direitos de Uso e Divulgação de Relato Oral (APÊNDICE B), pois seu nome foi citado e 
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foram fotografadas no momento da entrevista, e o Termo de Consentimento e Livre 

Esclarecimento (APÊNDICE C). 

Segundo Reis (2012, p.64), “[...] o depoimento de uma pessoa, que viveu um determinado 

acontecimento, começa, no momento da entrevista, a se transformar em documento gravado e 

posteriormente arquivado para que outros pesquisadores possam utilizar como fontes em suas 

pesquisas”. Desse modo, optamos em elaborar um quadro com essa finalidade (APÊNDICE D).  

Assim, selecionamos os protagonistas que vivenciaram intensamente o movimento 

popular de saúde do bairro. Esses atores exerceram diferentes papéis, mas de forma integrada. 

O intuito inicial era entrevistar apenas uma representante das agentes comunitárias de saúde 

voluntárias, entretanto, na primeira entrevista, identificamos o protagonismo dessas agentes 

nas práticas de educação popular em saúde. Nesse sentido entrevistamos três agentes de saúde 

voluntárias.  

Sendo assim, selecionamos um representante da Igreja, dois representantes do 

Conselho de Moradores, três representantes dos profissionais da saúde e três representantes 

das agentes comunitárias de saúde, totalizando nove entrevistados.   

Teve-se o cuidado em elaborar a trajetória de militância dos participantes da pesquisa, 

pois a compreensão dela é substancial para a melhor percepção da importância desses atores 

para a dissertação. 

 

Trajetória de Padre Reginaldo Veloso 

 

Reginaldo Veloso possui mestrado em Teologia (1962) e em História da Igreja (1965) 

pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. 

A atuação do padre Reginaldo Veloso na paróquia do Morro da Conceição foi no 

período de maio de 1978 a dezembro de 1989, uma década de muitos conflitos e avanços na 

comunidade. Militante da Teologia da Libertação, figura atuante na vida religiosa e política da 

comunidade, esteve na liderança de vários movimentos da comunidade. Lutou para que a 

igreja exercesse o papel de evangelização, em que a prática dos cristãos se engajassem em um 

compromisso com a mobilização e organização da população na luta por direitos (Figura 

3).Compôs uma música de protesto contra a expulsão do padre Vito Miracapillo (presbítero 

italiano, a serviço da Diocese de Palmares, como pároco de Ribeirão), na qual tece críticas ao 

regime militar, o que resultou em seu enquadramento na Lei de Segurança Nacional. 
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Figura 3 – Padre Reginaldo Veloso celebrando missa 

 

Fonte: Silva (1994, p. 27). 

 

Uma missa de solidariedade ao padre Reginaldo Veloso foi celebrada no dia 8 de 

março de 1981, com a presença de 43 sacerdotes, 2 bispos e 6.000 pessoas ligadas às 

comunidades populares (SANTANA, 2012). Em decorrência da sua militância ao lado do 

povo, foi demitido em 1989 da Paróquia do Morro da Conceição e suspenso das funções 

presbiterais, fato que levou moradores da comunidade e religiosos a protestarem no centro do 

Recife por seu retorno à Paróquia do Morro. 

 

Trajetória de Celerino Carriconde 

 

Celerino Carriconde, médico e educador popular, tem um histórico de militância muito 

intenso (Fotografia 2). Ainda na década de 1960, participou ativamente do movimento 

estudantil, foi preso, torturado e passou dez anos exilado. No período em que esteve exilado, 

passou por quatro países. Entre os países onde morou, destaca-se o Canadá, onde trabalhou 

limpando chão de fábrica porque não podia atuar como médico. A partir daí, ele começou a 

mudar sua visão com relação à educação popular, pois segundo Celerino, até esse momento 

seu discurso era humanista, mas sua prática era conservadora. Dessa forma, ele começou a 

refletir que tinha de mudar sua pedagogia com o povo. Essa condição de médico a limpador 

de chão, ou seja, de opressor a oprimido, fez ele compreender um pouco a pedagogia do 

oprimido.  Sendo assim, toda sua trajetória de militância influenciou decisivamente na sua 
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maneira de se relacionar com o povo. Retornando ao Brasil, Celerino utilizou a medicina 

como instrumento para fazer a revolução ao lado do povo e começou a trabalhar com plantas 

medicinais, que para ele é o núcleo pedagógico da Educação Popular. Iniciou com outros 

profissionais o Projeto de Saúde de Casa Amarela (PSCA), dando grande contribuição ao 

Movimento Popular de Saúde.  

 

Fotografia 2 – Entrevistado Celerino Carriconde 

 

Fonte: A autora, 2015. 

 

Trajetória de Paulo Santana 

 

Com a saída de Celerino Carriconde, Paulo Santana, com outros profissionais, deu 

continuidade ao PSCA (Fotografia 3). Paulo Santana graduou-se em medicina em 1981 pela 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); concluiu a residência em Medicina Geral e em 

Medicina Comunitária em 1984; concluiu o curso de Sanitarista pela Fio Cruz em 1987, o 

mestrado em Nutrição/Saúde Pública em 1991 pela UFPE e o doutorado em Nutrição/Saúde 

Pública em 2008. Iniciou sua vida profissional como médico na Usina Trapiche, no município 

de Sirinhaém, Pernambuco. Foi médico sanitarista em Olinda, secretário de Saúde e prefeito 

por dois mandatos em Camaragibe. Atualmente é professor da UFPE e assessor político do 

reitor. Paulo Santana teve uma vida pessoal que influenciou na sua prática pedagógica com o 

povo. Veio de uma família humilde do bairro da Iputinga, onde sua mãe era conhecida como 

Dona Maria enfermeira, porque trabalhava com plantas medicinais. Desde seu convívio com a 

família até a Residência em Saúde Comunitária, ele teve a oportunidade de encontrar espaços 

que contribuíssem com sua formação humanista.Vindo da igreja e sendo do movimento 
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popular, foi uma das poucas pessoas do meio popular que conseguiu entrar na Faculdade de 

Medicina naquela época. 

 

Fotografia 3 – Entrevistado Paulo Santana 

 

      Fonte: A autora, 2015. 

 

Trajetória de Cristyna Cardoso 

 

Cristyna Cardoso, médica e educadora popular (Fotografia 4), fez parte do Movimento 

de Emancipação do Proletariado (MEP) em que lutava contra o regime ditatorial, participou 

ativamente do movimento estudantil e do Movimento Popular de Saúde (Mops). Cristyna 

Cardoso formou-se na UERJ, mas começou sua carreira no Morro da Conceição, onde criou o 

projeto de saúde do Morro, no qual desenvolveu várias atividades relacionadas com a 

amamentação, plantas medicinais (ANEXO A), dentre outras atividades. Atuou também no 

Alto da Bondade receitando plantas medicinais. Atualmente, é diretora do Hospital 

Samaritano no Cabo de Santo Agostinho onde até hoje receita lambedor. “Eu não pesquiso só 

as doenças do corpo, mas principalmente as do espírito que adoece, incapacita, faz sofrer e 

morrer.” (Cristyna Cardoso). 
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Fotografia 4 – Entrevistada Cristyna Cardoso 

 

Fonte: A autora, 2015. 

  

Trajetória de Jairo Gomes 

 

Jairo Gomes foi seminarista e chegou para morar no Morro da Conceição no início da 

década de 1980 (Fotografia 5). Com a equipe de seminaristas, Jairo foi para o Morro em 

busca de uma formação teológica, espiritual e sacerdotal. O militante relata que tinha interesse 

em aprender e conhecer a organização da comunidade para contribuir com o processo de 

desenvolvimento do bairro. Foi dessa forma que Jairo Gomes chegou à comunidade e foi se 

envolvendo com o movimento popular. Foi um líder comunitário que participou ativamente 

da vida da comunidade, sendo presidente do Conselho de Moradores por três mandados na 

década de 1980. Atualmente trabalha no Cervac no Morro da Conceição. 

 

Fotografia 5 – Entrevistado Jairo Gomes 

 

   Fonte: A autora, 2015. 
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Trajetória de Helena Lopes 

 

Graduada em Sociologia (1993) e Estudos Sociais (1993) pela UFPE. Foi diretora da 

Escola Estadual Padre João Barbosa e assistente de direção da Escola Municipal Júlio 

Vicente, localizadas no Morro da Conceição.  

Helena Lopes chegou ao Morro da Conceição em 1953 (Fotografia 6), quando tinha 8 

anos de idade. Foi fundadora, vice-presidente e presidente do Conselho de Moradores. Fez 

parte do Centro de Leituras e Informação (CLI)
10

 da comunidade que pertencia à igreja. 

Participou de vários grupos ligados à igreja, com destaque para o Clube de Mães e o Clube de 

Mães Gestantes. 

 

Fotografia 6– Entrevistada Helena Lopes 

 

Fonte: A autora, 2015. 

 

Trajetória de Mauricéia Santiago 

 

Mauricéia Santiago é graduada em Pedagogia pela Fafire (Fotografia 7). Foi diretora 

da Escola Estadual Padre João Barbosa. Na sua trajetória de militância, foi presidente do 

Conselho de Moradores do Morro e uma das fundadoras do Cervac, onde hoje é educadora. 

Participou de diversos movimentos populares, com destaque para o Mops. Foi agente 

comunitária de saúde voluntária, iniciou sua militância aos 14 anos de idade quando passou a 

                                                   
10

 “O Centro de Leitura e Informação do Morro da Conceição (CLI), ajudou a formar muitos jovens carentes, 

realizava cursos de formação e alfabetização para adultos, funcionava, como era de se esperar, dentro da 

paróquia do Morro.” (SOUZA JUNIOR, 2006, p. 103). 
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integrar o Grupo de Jovens da Igreja do Morro da Conceição. Incentivada pela igreja, 

participou do Movimento de Adolescentes e Crianças (MAC). Esse engajamento nas lutas por 

direitos motivou-a a ser Agente Comunitária de Saúde Voluntária (ACS) em que participou 

intensamente de diversas ações e conferências de saúde.  

 

Fotografia 7 – Entrevistada Mauricéia Santiago 

 
  Fonte: A autora, 2015. 

 

 

Trajetória de Rose Mary 

 

Rose Mary é Tecnóloga em Segurança do Trabalho e fez pós-graduação em Gestão 

Ambiental (Fotografia 8). Trabalhou na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase), 

com um grupo de orientação aos drogados. Posteriormente atuou como gerente da Policlínica 

Clementino Fraga. 

Aos 13 anos, já participava de um grupo que estudava a Bíblia para fazer a Crisma. 

Segundo a entrevistada, naquela época, para se crismar, era preciso fazer um juramento de 

que se engajaria nas lutas da comunidade. Dessa forma, Rose Mary passou a integrar a equipe 

de saúde do Conselho de Moradores, com uma atuação bastante expressiva. Participou 

ativamente da Comissão de Saúde de Casa Amarela e do Mops como agente comunitária de 

saúde voluntária. 
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Fotografia 8 – Entrevistada Rose Mary 

 

Fonte: A autora, 2015. 

 

Trajetória de Mariza Albino 

 

 Mariza Albino foi agente comunitária de saúde voluntária (Fotografia 9). Iniciou sua 

militância no Clube de Mães da igreja, momento em que foi convidada por padre Reginaldo 

Veloso para alfabetizar adultos e adolescentes. Posteriormente, foi convidada a participar da 

equipe de saúde do Conselho de Moradores, onde despertou interesse pelo trabalho com 

plantas medicinais, que já vinha sendo desenvolvido por Dona Graciema durante muitos anos 

na comunidade.  

Simultaneamente às atividades realizadas na equipe de saúde, Mariza Albino atuava 

no grupo de mulheres e desenvolveu um trabalho preventivo de Doença Sexualmente 

Transmissível (DST) em escolas, grupos e ruas da comunidade. Conhecida no bairro como 

Marisplanta, ainda hoje Mariza Albino é uma referência na comunidade quando se trata de 

plantas medicinais, principalmente com relação aos lambedores que muito são requisitados 

por diversos moradores. 
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Fotografia 9 – Entrevistada Mariza Albino 

 

Fonte: A autora, 2015. 

 

2.3 Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

 

A entrevista semiestruturada define-se como um processo de interação social 

pesquisador-sujeitos com questões previamente construídas, como também a possibilidade de 

o entrevistado discorrer sobre outros temas do seu interesse. É uma conversa interessada que 

tem uma intencionalidade (MELLO, 2005). 

Segundo Triviños (1987), a entrevista semiestruturada tem como característica 

questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam com o 

tema da pesquisa. O autor afirma que a entrevista semiestruturada “[...] favorece não só a 

descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua 

totalidade [...]” além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de 

coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 

De acordo com Manzini (1991, p. 154), a entrevista semiestruturada focaliza-se em 

um assunto sobre o qual se confecciona um roteiro com perguntas principais, complementadas 

por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Segundo o autor, 

esse tipo de entrevista pode fazer surgir informações de maneira mais livre, e as respostas não 

estão condicionadas a uma padronização de alternativas.  

Manzini salienta que um roteiro bem elaborado não implica que o entrevistador deva 

limitar-se às perguntas elaboradas antecipadamente à coleta, pois uma das peculiaridades da 

entrevista semiestruturada é a possibilidade de realizar outras indagações com o intuito de 

compreender a informação que está sendo relatada no depoimento. 
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A entrevista semiestruturada, conforme Manzini, insere-se em um espectro conceitual 

maior que é a interação propriamente dita, que ocorre no momento da coleta. Dessa forma, a 

entrevista é concebida como um processo de interação social que ocorre face a face, de um 

pesquisador com um entrevistado. 

Segundo o autor, é necessária a elaboração de perguntas básicas e principais para 

alcançar o objetivo da pesquisa. Dessa forma, Manzini (2003) aponta a importância do 

planejamento da coleta de informações por meio da elaboração de um roteiro com perguntas 

que atinjam os objetivos da pesquisa. O roteiro tem o objetivo de coletar as informações 

básicas, como uma forma para o pesquisador organizar-se para o processo de interação com o 

informante. 

Abordando a questão da entrevista como forma para coletar informações, Manzini 

(2003) apresenta várias considerações sobre a elaboração de roteiros para entrevistas 

semiestruturadas, dentre essas, alguns cuidados que o pesquisador deveria observar ao 

formular as questões: 1) cuidados quanto à linguagem; 2) cuidados quanto à forma das 

perguntas; 3) cuidados quanto à sequência das perguntas nos roteiros. 

Nas entrevistas, segundo Menezes (2009, p. 16), devem-se adotar os seguintes 

critérios: 

 
planejar com rigoroso cuidado as perguntas, conectadas  com os objetivos 
pretendidos; obter e sistematizar o conhecimento prévio do entrevistado; 
marcar com antecedência o local e o horário para a entrevista; estabelecer as 
condições de discrição; definir os entrevistados de acordo com o grau de 

familiarização e autoridade; listar as questões com destaque às mais 
importantes, bem como assegurar um número suficiente de entrevistados. 

 

Depois de realizar a revisão bibliográfica, a definição dos objetivos e a formulação dos 

problemas, passa-se para o procedimento de coleta de dados, seguindo-se a orientação de 

Castro (1989): definição da população objeto do estudo, que, neste caso, trata-se da 

comunidade do Morro da Conceição, especificamente, os principais indivíduos que 

vivenciaram a educação popular em saúde, um total de nove entrevistados; elaboração do 

instrumento de coleta de dados; um conjunto de perguntas para orientar a captação de 

informações referentes aos objetivos do estudo; programação e realização da coleta dos dados. 

Para esse procedimento, seguimos os seguintes passos: identificação dos dados que se 

serviram de base para elaborar as questões e a tematização; seleção das perguntas que foram 

feitas considerando-se a vantagem-desvantagem de cada tipo com atenção ao tempo 

disponível para se obter os dados, para o modo de tabulá-los e analisá-los; organização das 
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perguntas relacionadas com cada dado e tema levantado e construído; análise das perguntas 

para verificar a redação no que diz respeito à clareza e ao conteúdo; codificação das perguntas 

visando à tabulação e análise, incluindo os códigos no instrumento; revisão dos instrumentos, 

assim como seu condicionamento a pesquisadores com mais experiência, ou seja, o orientador 

do estudo; submeter os instrumentos a pré-teste (CASTRO, 1978). 

Dessa forma, realizou-se um pré-teste em janeiro de 2015 procurando analisar se o 

instrumento que foi utilizado na pesquisa apresenta validade, isto é, se todos os dados obtidos 

são necessários à pesquisa ou se algum elemento importante ficou de fora durante a coleta . 

 Segundo Marconi e Lakatos (2003), pelo pré-teste, pode-se ter uma estimativa dos 

resultados, podendo ocorrer ajustes dos objetivos. Nesse sentido, o pré-teste oferece ao 

pesquisador maior segurança para o desenvolvimento da pesquisa. 

Para efetuar a análise dos dados, fundamentamo-nos nos princípios da técnica de 

Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Dessa forma, utilizamos como ferramenta a análise do 

tipo temática categorial em que o tema é, portanto, a unidade de análise. Os procedimentos de 

análise basearam-se nos seguintes polos cronológicos: a pré-análise; a exploração do material; 

e o tratamento dos resultados obtidos e interpretação. 

Como descreve Bardin (2011), a primeira etapa consistiu na pré-análise e se 

materializou por meio da seleção do material de investigação que foi submetido à análise, 

retomada dos objetivos e dos pressupostos iniciais da pesquisa e à formulação de indicadores 

que nortearam a interpretação final.  

A seleção das fontes foi realizada por meio da “leitura flutuante” (BARDIN, 2011, p. 

126) dos diversos materiais/textos pré-selecionados: os discursos provenientes das entrevistas 

e a bibliografia pertinente à problemática, realizando assim, uma organização criteriosa do 

material de investigação.  

Assim, para a elaboração das categorias, procedeu-se na primeira etapa a uma leitura 

flutuante do material coletado, na tentativa de constituir o corpus, ou seja, a busca de 

sistematizar as ideias, tendo por embasamento as declarações com sentido equivalente que 

surgiram ao longo das entrevistas, resultando em quatro classes temáticas: diálogo entre os 

saberes; conscientização; saúde como instrumento de libertação; atuação na configuração da 

política de saúde. 

A segunda etapa foi a exploração do material empírico e refere-se à execução 

sistemática das decisões tomadas na etapa da pré-análise e consistiu em codificar os dados, 

transformando os dados brutos em núcleos de compreensão, para deles se inferir significados. 
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Na sequência, foi preciso classificar, agregar, decompor e enumerar os dados em 

função dos objetivos pretendidos e, em decorrência, as categorias temáticas com 

reagrupamento semântico, resultando na edificação de quatro categorias temáticas. 

A terceira etapa contemplou o tratamento dos resultados e interpretação por meio das 

categorias temáticas. Esse procedimento diz respeito à construção de uma rede de sentido e à 

construção de significados da temática em questão. Nesta pesquisa, refere-se à relação 

significativa entre o referencial teórico da educação popular em saúde e os discursos 

(entrevistas) dos sujeitos da pesquisa. É o cruzamento qualitativo dos dados objetivando fazer 

inferências e interpretações sobre eles, tendo como referência os objetivos e os pressupostos 

construídos e reconstruídos da pesquisa. Bardin (2011) enfatiza que a identificação do 

conteúdo das mensagens nem sempre está evidente ao observador comum, entretanto, uma 

vez sistematizado, pode indicar a direção para que se inclina o objeto em estudo com a análise 

do conteúdo do discurso.  

 

2.4 Categorias temáticas 

 

Após as transcrições, prosseguimos com as etapas operacionais da Análise de 

Conteúdo. Empregando a categorização dos dados, emergiram categorias que, segundo Bardin 

(2011), é o ato de recortar, classificar e dispor fatos ou ideias segundo as similaridades, as 

quais são utilizadas como etapas da análise temática, que é uma técnica que busca recortar o 

agrupamento das entrevistas por meio de um feixe de categorias esquematizadas sobre os 

conteúdos, que, segundo Minayo (2010), busca descobrir os núcleos de sentido com o 

propósito de estabelecer uma comunicação que tenha um significado para o objetivo analítico 

a ser pesquisado. 

 

Quadro 3 – Categorias empíricas da análise de conteúdo 

 
1. Diálogo entre os saberes 

2. Conscientização 

3. Saúde como instrumento de libertação 

4. Atuação na configuração da política de saúde 

Fonte: Autoria própria, 2015. 

 

As categorias empíricas, portanto, emergiram mediante o que os dados evidenciaram 

nas entrevistas e estão interligadas aos objetivos da pesquisa. 
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3 EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NO MORRO DA CONCEIÇÃO 

 

A Educação Popular teve como seu precursor Paulo Freire, militante nas lutas sociais. 

Suas ações sempre estiveram pautadas na certeza de que o processo educativo deve ser 

realizado em sintonia com o saber popular. É inquestionável a contribuição do pensamento de 

Freire para a educação; ele foi um dos maiores educadores do país e um dos mais notáveis 

pensadores da pedagogia mundial. Sua grande obra Pedagogia do oprimido sinalizou os 

caminhos que auxiliam a se compreender os fundamentos da educação popular. 

Segundo a concepção de Paulo Freire, as práticas educativas devem ter por base 

relações dialógicas e participativas, de forma que contribuam para a formação de uma 

consciência crítica que leve os indivíduos das classes populares a serem protagonistas na 

defesa de seus direitos. Nesse contexto, para que haja compromisso com as classes populares, 

é fundamental a aproximação dos profissionais com a realidade do povo, e a partir dela 

construir os processos educativos. 

A educação popular ganhou força com o apoio de diversos segmentos da sociedade, 

dos movimentos sociais e dos profissionais que passaram a adotar tais princípios no processo 

educativo de jovens e adultos. Desse modo, durante as reuniões que visavam à alfabetização, 

ocorriam discussões nas periferias das comunidades, com o apoio dos líderes, com o intuito 

de reivindicar diversos direitos negados à população. Entretanto, com o golpe militar em 

1964, a repressão e as perseguições impediram a continuidade de muitos movimentos.
11

 

Na luta pelo fim da ditadura militar, nas décadas de 1970 e 1980, os movimentos 

sociais ganham visibilidade na mobilização para conquista dos direitos historicamente 

negados. Dessa forma, essa organização resultou na construção da Constituição Federal de 

1988.   

Nesse contexto, o movimento de reforma sanitária ganha destaque não só na luta pela 

melhoria da saúde, mas também como forma de resistência ao modelo instaurado no Brasil, 

caracterizado principalmente pela dificuldade de acesso aos serviços básicos de saúde 

(FALEIROS et al., 2006).  

No campo da saúde pública, na década de 1980, a realidade social foi marcada pela 

exclusão de grande parte da população do direito à saúde, que se baseava na assistência 

prestada pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), limitada apenas aos 

                                                   
11

 “O primeiro Curso de Saúde Pública chega a ser fechado pela Ditadura Militar, numa clara demonstração de 

como esses técnicos poderiam se tornar em atores políticos e se inserir na luta pela transformação do Regime.” 

(ALBUQUERQUE, 2003, p. 72). 
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trabalhadores que para ele contribuíam. Dessa forma, o movimento sanitário lutava pela saúde 

como direito de todos. Nesse contexto a medicina comunitária se materializava em ações 

básicas, direcionadas para a população excluída do sistema previdenciário (FALEIROS et al., 

2006).  

De acordo com o entrevistado Paulo Santana: 

 

Nós não tínhamos assistência à saúde nas periferias, a assistência à saúde na 
década de 1980 estava voltada a quem detinha algum emprego, então a gente 
tinha o Inamps. Em Casa Amarela e em toda a periferia nós não tínhamos 

nenhum posto de saúde, o Estado era completamente ausente, as pessoas 
tinham que se deslocar para os grandes centros em busca de alguma 
assistência. 

 

Diante da crise previdenciária vivenciada pelo Estado, o movimento sanitário ganha 

força nos anos 1980, com o intuito de ocupar os espaços institucionais e implementar as 

políticas de saúde com a participação da população (FALEIROS et al., 2006). 

Nessa busca pela implementação de uma política de saúde universal, cabe destacar o 

protagonismo de intelectuais orgânicos ligados à saúde, que em conjunto com diversos líderes 

comunitários idealizaram um modelo de atenção à saúde. De acordo com a entrevistada 

Mauricéia Santiago: “Foi uma conquista que está na história do povo brasileiro na luta pela 

política pública, e o Morro deu essa contribuição.” 

Esse processo de lutas e negociações resulta na 8.ª Conferência Nacional de Saúde, 

considerada marco histórico da mobilização instituinte da área de Saúde. A referida 

conferência teve grande influência na elaboração da Constituição Federal de 1988, em que se 

consolida o referencial histórico do SUS (FALEIROS et al., 2006).  

Após a realização da 8.ª Conferência Nacional de Saúde, o Mops, em parceria com a 

Abrasco, o Cebes e outras instituições de âmbito nacional relacionadas com a saúde, formam 

a Plenária de Saúde, em que passam a discutir os capítulos referentes à saúde nas constituintes 

estaduais e na elaboração das Leis Orgânicas Municipais (ALBUQUERQUE, 2003). 

Foi durante o processo de redemocratização do país que emergiu a efervescência dos 

movimentos de base popular, em que a população clamava pela criação de políticas públicas 

que respondessem aos anseios da classe desfavorecida. 

Conforme Saviani (2007), nesse período também surgiu uma grande organização 

política de educadores ligados às pedagogias críticas que divergiam da concepção hegemônica 

da educação tradicional.  
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Contudo, no campo da saúde, Albuquerque (2003) destaca que, nas décadas de 1970 e 

1980, aderiram à metodologia da EPS os profissionais que, motivados por questões políticas e 

ideológicas, tinham um compromisso com a transformação da sociedade. Segundo a autora, 

esses profissionais, diferentemente da maioria dos que estão atualmente inseridos no âmbito 

do SUS, envolveram-se por opção política. 

Esse contexto levou inúmeras comunidades a iniciarem práticas de saúde 

voluntariamente. Segundo Alexandre (2006) no Morro da Conceição são bastante utilizados 

os medicamentos caseiros e as plantas medicinais que são práticas periféricas apoiadas em 

saberes locais. Conforme a entrevistada Mauricéia Santiago: “A gente tinha um índice de 

mortalidade infantil grande, desnutrição. A gente estimulava muito o uso das plantas 

medicinais, alimentação alternativa como uma forma de a gente superar essa carência 

alimentar, falta de recurso, a miséria, a pobreza.” 

Historicamente, a comunidade do Morro da Conceição destaca-se pela trajetória de 

mobilização popular em que os protagonistas foram os próprios sujeitos de direito, isto é, os 

moradores do bairro que lutaram para assegurar a conquista da cidadania e melhor qualidade 

de vida. Sobre o engajamento dos diversos atores na saúde pública do Morro, Albuquerque 

(2003, p. 70, grifo da autora) relata:  

 

Tereza Ramos, uma figura histórica desse movimento, relata que já em 1978, 
existia um Projeto de Saúde no Morro da Conceição, na época uma 
comunidade do bairro de Casa Amarela, com a participação de religiosos, 

médico(as) e pessoas da comunidade, que segundo ela tinham como objetivo 
a desmistificação do saber médico e a aproximação do saber popular. 

 

No Recife, o bairro do Morro da Conceição teve grande destaque nas práticas 

educativas em saúde, porque vários sujeitos participaram da luta por uma saúde pública 

democrática e de qualidade. Dentre alguns profissionais da saúde envolvidos nessa 

experiência, destaca-se o médico Celerino Carriconde, que iniciou o PSCA, segundo 

Albuquerque (2003) e Silva (2006). 

 

Um desses grupos, a Comissão de Saúde de Casa Amarela, um espaço [...] 
agregador dos agentes de saúde, e moradores vindos dos diversos altos e 

córregos. Participam desta articulação pessoas do Alto do Pascoal, Morro da 
Conceição, Córrego do Jenipapo [...]. Esta comissão se reúne para discutir e 
reivindicar a instalação da escola, do posto de saúde, a luta pelo saneamento, 
a moradia, a posse da terra, trabalho e renda. (SILVA, 2006, p. 40). 
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As experiências de EPS desenvolvidas em Casa Amarela, em um contexto nacional, 

contribuíram com as discussões que fomentaram a implementação do SUS, na medida em que 

havia o engajamento de profissionais voluntários, agentes de saúde voluntários e os líderes 

locais. Sobre essas experiências, Silva (2006) revela que as práticas de EPS realizadas em 

Casa Amarela são referências para diversos militantes, sendo reconhecidas nacional e 

internacionalmente. Esses encontros baseavam-se nas leituras de Paulo Freire e concepções 

acerca da luta de classes. Tais conteúdos permeavam os debates e contribuíam para maior luta 

política e organização comunitária (ALBUQUERQUE, 2003).  

A saúde pública foi uma temática amplamente discutida nas rodas de diálogo, tanto na 

igreja, tendo como ferramenta de reflexão trechos da Bíblia, como no Conselho de 

Moradores; o tema era abordado à luz de um olhar inovador de que saúde era a população ter 

acesso à água, coleta de lixo, transporte público, e nesse sentido houve uma tomada de 

consciência da exclusão social a que os moradores estavam submetidos. 

 

É numa discussão sobre o lixo ou o esgoto a céu aberto na comunidade que é 
possível extrair da realidade o conceito ampliado de saúde na prática. A 
desigualdade do acesso aos serviços públicos e os motivos sociais e 

econômicos da exclusão podem ser explicitados quando se discute uma ação 
de saúde na comunidade. O setor saúde, dessa forma, pode estar 
contribuindo para a organização dessa população para reivindicar e 
conquistar melhores condições de vida, sendo este um campo propício para o 
desenvolvimento de ações referenciadas na Educação Popular. 
(ALBUQUERQUE, 2003, p. 10). 

 

 

Inicialmente as práticas de EPS realizavam-se pelos agentes de saúde voluntários e 

pelos profissionais de saúde, que, por decisão própria, assumiram compromisso com a 

comunidade (ALBUQUERQUE, 2003). É relevante enfatizar o papel desempenhado por 

diversos agentes populares de saúde, os quais detinham saberes baseados na cultura local. A 

interação dos profissionais da saúde com esses agentes proporcionou ricas experiências 

educativas. Esses profissionais se aproximavam dos moradores reconhecendo sua cultura e 

seus saberes, o que deu oportunidade à aprendizagem de ambos (ALEXANDRE, 2006). 

Ainda segundo Alexandre (2006), práticas como o uso de plantas medicinais eram 

bastante usuais entre os moradores da comunidade do Morro da Conceição, sendo entendidas 

como medidas de caráter terapêutico. 
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Sobre o uso de plantas medicinais, é importante destacar: 

 

Além de seu caráter terapêutico, segundo Celerino Carriconde, o uso de 
plantas medicinais apresenta relevância: (a) antropológica, por resgatar os 

saberes populares e, assim, elevar a auto-estima de populações, muitas vezes 
marginalizadas; (b) pedagógica, por permitir a instituição de uma relação 
dialógica entre trabalhadores de saúde e usuários que dominam os usos 
destas plantas medicinais; (c) econômica, permitindo o acesso ao 
medicamento fitoterápico; [...]  A relação de diálogo diante de práticas como 
a fitoterapia é relevante, pois identificando os usos das plantas por parte da 
população, os profissionais podem enriquecer seus arsenais terapêuticos; [...] 
Essa relação permitiria o surgimento de um terceiro saber, fruto da interação 

entre os conhecimentos dos profissionais de saúde e da população. 
(GOMES; MERHY, 2011, p. 12). 

 

Era uma prática educativa desenvolvida na comunidade que, segundo Freire (1981, p. 

24): “Não teme enfrentar, não teme ouvir, não teme o desvelamento do mundo, não teme o 

encontro com o povo, não teme o diálogo com ele, de que resulta o crescente saber de 

ambos.” 

Os conhecimentos sobre a planta medicinal, segundo os entrevistados desta pesquisa, 

são um saber popular passado de geração em geração. A ausência de medicamento e de 

assistência médica nas periferias fez com que essas pessoas utilizassem as plantas para tratar 

das doenças. Segundo o entrevistado Celerino Carriconde: 

 

Nós fazíamos reuniões sobre plantas medicinais que era o saber do povo [...] 
quando você usa a pedagogia do oprimido com o povo eles [...] viram 
protagonistas, nosso papel era [...] transformar ele de paciente a protagonista, 
pois eu não curo você, e sim você se cura se assumir sua própria história. 

 

Considerando que o PSF chegou ao Morro apenas em 2003, muitas práticas educativas 

em saúde eram realizadas conjuntamente pelos agentes de saúde e pelos profissionais que 

atuavam voluntariamente na comunidade (ALEXANDRE, 2006). 

Os profissionais da saúde voluntários não chegavam com o intuito de ensinar, mas sim 

resgatar os saberes dos moradores e a partir daí dialogar com o conhecimento erudito que eles 

traziam da academia. Dessa forma, educador e educando, em uma relação dialógica, 

aprendiam novos conhecimentos. Essa prática educativa que parte dos conhecimentos prévios 

da comunidade favorece a aprendizagem dos sujeitos, tendo-se em vista que, esse 

conhecimento novo, tem uma relação com os saberes populares. Sendo assim, não é um 

conteúdo imposto sem considerar a cultura da população. As práticas educativas baseadas nos 

princípios da EPS concebem o sujeito como um ser integral, desse modo, o educador vai além 
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da dimensão biológica, considerando o sujeito como um agente político capaz de agir 

criticamente diante da situação de exclusão social, contribuindo, assim, para o 

empoderamento dos moradores.  

 

Por ser o PSF um programa recente no Morro, muitas das ações de saúde 
ficavam por conta dos antigos curandeiros locais. Ainda hoje, as antigas 

rezadeiras, erveiras e parteiras da comunidade desempenham um importante 
papel histórico na saúde local, a saber, o de ‘Agentes Populares de saúde’, 
[...]. Com a implantação do PSF, as práticas populares não foram 
abandonadas, mas passaram a constituir uma alternativa complementar à 
saúde comunitária. (ALEXANDRE, 2006, p. 3). 

 

Segundo Alexandre (2006, p. 23): “Aí se misturam crenças na técnica médica moderna 

e nas tradições religiosas de cura. O que nasce desse hibridismo é uma medicina comunitarista 

mais humanitária no Morro.” 

As experiências de EPS realizavam-se nas periferias dos bairros e buscavam uma 

aproximação com a realidade das comunidades, por meio da busca dos conhecimentos prévios 

dos sujeitos. De acordo com Vasconcelos (2001ba), essa prática possibilitou a construção de 

um tipo de relação entre os serviços públicos de saúde e a população. Sobre isso o referido 

autor relata: 

 

A participação de profissionais da saúde nas experiências de Educação 
Popular, a partir dos anos setenta, trouxe para o setor Saúde uma cultura de 
relação com as classes populares que representou uma ruptura com a 

tradição autoritária e normatizadora da Educação em Saúde. 
(VASCONCELOS, 2001a, p. 124).  

 

Essas práticas aos poucos foram ampliando-se. Conforme afirma Albuquerque (2003), 

em julho de 1979, representantes desses grupos foram para Lins, São Paulo, participar do I 

Encontro Nacional de Experiências em Medicina Comunitária (Enemec).  

Doimo e Rodrigues (2003) afirmam que durante o I Enemec chegou-se à conclusão de 

que o trabalho que vinha sendo desenvolvido por meio dessas experiências com equipe 

multiprofissional de valorizar a saúde comunitária e a participação do agente local representa 

a incubação do Programa Saúde da Família e do reconhecimento do agente comunitário de 

saúde pelo poder público. 

O II Enemec realizou-se em Olinda, Pernambuco, em setembro de 1980, e seu grande 

diferencial foi a participação ativa de um grande número de militantes ligados a organizações 

populares. Em 1981, realizou-se o III Enemec em Goiânia, Goiás, oportunidade em que se 
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construiu o entendimento de que a saúde é um dever do Estado; sendo assim, a população 

deve ter acesso de forma igualitária e universal. Nesse encontro também foi defendida a 

importância da participação da sociedade no processo de elaboração da Política Nacional de 

Saúde. Desse modo, o surgimento do Mops no Brasil vincula-se à realização do Enemec, e 

destaca-se o período de 1979 a 1989 como uma década que foi palco da constituição do 

referido movimento (COSTA, 1999). 

Por conseguinte, de acordo com a autora, foi com base na experiência com a medicina 

comunitária que, ao longo dos anos, foi sendo construído um modelo de atenção à saúde, o 

denominado SUS. Nesse sentido, a referida autora indica que a saúde era uma prioridade nos 

movimentos sociais, contudo, essas lutas, como ação política, emergem naquele momento, 

com a igreja impulsionando esse processo. 

Sendo assim, o Mops teve grande influência na mudança de configuração da saúde 

pública não só no Morro da Conceição, como também por todo o Brasil.  

Nessa perspectiva, as práticas de EPS realizadas nas décadas de 1970 e 1980 foram o 

embrião da criação de uma inovadora política de saúde. No Morro da Conceição, 

materializou-se por meio do Programa Saúde da Família, Programa Academia da Cidade, 

Programa de Agente Comunitário de Saúde, Programa de Saúde Ambiental (PSA), etc.  

Essas práticas educativas na comunidade do Morro da Conceição agregaram 

profissionais de saúde, membros da igreja, representantes do conselho de moradores e pessoas 

que participavam dos movimentos de saúde no bairro.  

No início, as ações de EPS desenvolviam-se sem o envolvimento dos serviços de 

saúde, ou seja, eram realizadas nas comunidades por meio de um trabalho educativo 

voluntário entre a população (ALBUQUERQUE, 2003). No caso do Morro da Conceição, é 

importante destacar o protagonismo das agentes voluntárias de saúde, que atuaram não só 

cuidando da saúde dos moradores, mas também exerceram papel como atores políticos na luta 

por uma política de saúde. 

Na ausência de iniciativas do governo diante dos problemas de saúde da população, 

foram configurando-se iniciativas de busca de soluções por meio do diálogo entre o saber 

popular e o saber científico (VASCONCELOS, 2004). Segundo Freire (1981, p. 98), sem o 

diálogo, “não há comunicação e sem ela não há verdadeira educação”.   

A primeira equipe de saúde de que se tem marca histórica formou-se em 1980, com 

um grupo que integrava o Conselho de Moradores do Morro da Conceição (ALEXANDRE, 

2006). Tinha o intuito de realizar atividades na área de Saúde Preventiva e Educação 



53 

 

Sanitária.  Seu principal objetivo era a organização da comunidade na luta por uma política 

pública de saúde eficiente e democrática (SILVA, 1994). 

Na educação em saúde, realizavam-se várias atividades de formação de agentes 

populares de saúde, cultivo de plantas medicinais, produção de remédios caseiros e 

apresentação de filmes educativos. Por meio dessa mobilização, os moradores organizavam-se 

para conseguir água encanada, coleta regular de lixo, saneamento básico e a instalação do 

posto de saúde (SILVA, 2006). 

 

Dentre os grupos de saúde de várias comunidades do Recife, um se 
destacava na luta política e na organização comunitária: o Projeto de Saúde 
de Casa Amarela (PSCA). Inicia em 1980, com o médico Celerino 

Carriconde. Através do levantamento das plantas medicinais usadas pela 
comunidade, iam se organizando grupos para discutir a saúde, as condições 
para ter saúde e as lutas necessárias para conquistá-la. A Igreja Católica teve 
um papel importante no apoio ao Projeto, através da Diocese e da paróquia 
do Morro da Conceição, onde o Padre Reginaldo, pároco da localidade e 
militante da Teologia da Libertação, foi viabilizando a participação de outros 
profissionais, a estrutura financeira e de apoio. (ALBUQUERQUE, 2003, p. 

72). 
 

No que se refere ao PSCA, o primeiro curso de capacitação de agentes de saúde 

iniciou-se em 1982 e contou com a participação de 15 representantes do bairro de Casa 

Amarela. Em decorrência da realização de vários cursos, nos anos seguintes, multiplicou-se o 

número de agentes de saúde. Em 1985, iniciaram-se os debates sobre a Política Nacional de 

Saúde, momento em que alguns agentes de Casa Amarela, com técnicos do projeto, 

realizavam seminários em Pernambuco como preparação para a 8.ª Conferência Nacional de 

Saúde (ALBUQUERQUE, 2003). 

Os movimentos de saúde foram fortalecendo-se e, assim, a 8.ª Conferência Nacional 

de Saúde, realizada em março de 1986, reuniu vários profissionais que expressaram sua força 

de mobilização (ALBUQUERQUE, 2003). 

 

[...] era nítida a força hegemônica do ethos vinculado pelo novo movimento 
popular de saúde, cujos princípios se definiam pela manutenção da 
independência e autonomia dos grupos organizados em relação aos partidos 
e ao governo. Sem atrelamento ao Estado, partidos e instituições, [a 
estratégia era] exigir os serviços de saúde a partir de decisões tomadas pelo 

povo sem fazer concessões. Na época, tais princípios geravam uma postura 
que valorizava a mobilização social e a participação direta, em detrimento da 
representação institucional, bem como desqualificava condutas de 
negociações e de atuar por dentro do Estado. (DOIMO; RODRIGUES, 2003, 
p. 99-100). 
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De acordo com as referidas autoras, era visível a força do novo movimento de EPS, 

cujas bases evidenciavam a continuidade da autonomia dos grupos em relação ao governo, ou 

seja, a saúde por meio de decisões tomadas pelas comunidades. A comunidade do Morro da 

Conceição controlava as ações do poder público por meio das reivindicações dos grupos 

organizados e comissões de saúde. Com o aumento das demandas na comunidade, verificou-

se a necessidade da criação do Conselho de Moradores para realizar as negociações com o 

governo. 

Pode-se afirmar que o Mops acarretou, ao longo do tempo, importantes mudanças na 

configuração da saúde pública, uma vez que, por meio da interdependência de diversos atores, 

contribuiu com a implantação da reforma do sistema brasileiro de saúde, com a construção do 

processo de representação da população nos canais participativos e inaugurou uma relação 

entre os profissionais e os usuários das unidades de saúde, conforme relato: “A participação 

histórica no movimento da educação popular em saúde foi importante na criação de um 

movimento de profissionais que buscasse romper com a tradição autoritária e normatizadora 

entre os serviços de saúde e a população.” (VASCONCELOS, 2001ba, p. 125-126). 

Na década de 1980, os postos de saúde comunitários lutavam por melhores condições 

e aos poucos passaram a integrar a rede de unidades de saúde pertencente ao Estado. Nesse 

sentido, os agentes de saúde com experiência, que atuavam voluntariamente na comunidade, 

foram integrados às unidades de saúde administradas pelo governo. Nessa perspectiva, 

surgem práticas educativas em saúde bastante divergentes daquela praticada pela medicina 

hegemônica (ALBUQUERQUE, 2003). 

Deve-se, entretanto, salientar que as práticas de EPS desenvolvidas foram esparsas e 

pontuais em detrimento da concepção hegemônica do modelo tradicional de assistência à 

saúde consolidada no Brasil (VASCONCELOS, 2001a). De acordo com o autor, a propagação 

das práticas de EPS constitui um desafio. 

A dimensão educativa é primordial nas práticas de saúde, podendo ser realizadas por 

diversas concepções. As práticas de Educação Popular em Saúde são pautadas pela pedagogia 

crítica, entretanto a medicina hegemônica tem por base a pedagogia tradicional, pois os 

saberes da população são desconsiderados em detrimento de conteúdos impostos visando à 

prevenção das doenças. 

O pensamento biomédico caracteriza-se pela visão reducionista da saúde que 

considera apenas a dimensão biológica do indivíduo, não se preocupando com a formação 

política da população. Essa indiferença diante dos problemas sociais vividos pela população 

revela uma postura neutra dos profissionais perante o cenário político e é relatada: 
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Esta é a situação mais comum, quando se encontra uma equipe que consegue 

mobilizar a comunidade para algum tipo de ação coletiva, é uma ação tipo 

multirão (sic!), buscando a participação em ações da saúde e não procurando 

melhorar seu grau de organização e politização da comunidade. A ação ou o 

benefício é tido como algo neutro, ‘bom para a saúde’ e que, portanto, deve 

ser defendido por todos, como se não houvesse em cada ação uma relação de 

poder, política. Tenta-se minimizar a conotação política que está presente 

antes (na ausência do equipamento público ou do serviço), durante o fato (a 

mobilização) e depois, pelos dividendos políticos gerados. Os profissionais, 

aparentemente neutros, terminam por partido sim, do poder dominante. 

(ALBUQUERQUE, 2003, p. 48). 

 

Assim, segundo Albuquerque (2003), as práticas educativas em saúde utilizavam 

como pano de fundo a importância de cuidar da saúde, mas na verdade serviam como 

ferramenta de dominação na medida em que as intervenções eram realizadas verticalmente 

omitindo a dimensão política. Quando nos referimos à dimensão política, estamos nos 

questionando sobre a necessidade de abordar os problemas em sua origem. Se havia um alto 

índice de mortalidade infantil causada por diarreia, as ações educativas deveriam enfatizar a 

qualidade da água, e nesse sentido mobilizar a população em busca dessas melhorias, e não 

apenas tratar da doença. 

Segundo Freire (1979), é uma ingenuidade conceber uma realidade neutra, pois a 

estrutura da sociedade exige do sujeito uma opção diante das tensões existentes no contexto 

social. 

A educação hegemônica, autoritária e opressora norteava as práticas educativas em 

saúde de muitos profissionais que estavam inseridos nas unidades de saúde. Entretanto, 

Vasconcelos (2001b) considera que o desafio de diversos militantes da EPS era estabelecer 

uma reflexão com as pessoas que orientavam suas práticas profissionais pelo pensamento 

biomédico cartesiano, com o intuito de conquistar a hegemonia da EPS. 

 

Acho que o maior sonho da educação popular é deixar de ser um movimento 
alternativo. A Educação Popular se constitui ainda como experiências que 

ficam à margem, que são bonitas e criativas, mas que não conseguimos 
difundir por causas dos empecilhos políticos. Eu estou cansado de ser 
alternativo, eu queria ser hegemônico. (VASCONCELOS, 2001b, p. 13). 

 

De acordo com Freire (1981), a educação bancária defende a transmissão de conteúdo, 

sendo o outro apenas um receptor passivo, sem nenhuma participação no processo educativo. 
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Essa compreensão de educação em saúde prioriza unicamente as informações que devem ser 

transmitidas aos sujeitos considerados ignorantes (SILVA, 2006).  

Freire (1981) utiliza a expressão invasão cultural para explicar essa postura de 

determinados educadores para com os educandos. Segundo o autor, isso se caracteriza quando 

os saberes prévios da população são ignorados, dando lugar a conteúdos prontos sem 

nenhuma ligação com o contexto cultural dos sujeitos. Ao contrário da invasão cultural, Freire 

(1981) designa de síntese cultural a iniciativa de buscar os conhecimentos prévios dos 

sujeitos, e a partir desse saber, dialogar com o conhecimento científico. 

De acordo com Saviani (2007), existe um movimento contra hegemônico de teóricos 

críticos no campo educacional, entretanto, a base do autoritarismo no sistema educativo, tem 

sua origem no modelo jesuítico de educação e persiste no decorrer da história, reforçando uma 

cultura elitista e excludente.  

 

Na visão ‘bancária’ da educação, o ‘saber’ é uma doação dos que se julgam 
sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das 
manifestações instrumentais da ideologia da opressão a absolutização da 
ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, 
segundo a qual esta se encontra sempre no outro. O educador, que aliena a 
ignorância, se mantém em posições fixas, invariáveis. Será sempre o que 

sabe, enquanto os educandos serão sempre os que não sabem. A rigidez 
destas posições nega a educação e o conhecimento como processos de busca 
(FREIRE, 1981, p. 67, grifos do autor). 

 

O conceito de educação em saúde de muitos profissionais que atuavam nas unidades 

de saúde estava bastante atrelado ao conceito positivista de ensinamento e prevenção de 

doenças. De acordo com Silva (2006), a concepção hegemônica da saúde passa a idéia de que 

a falta de informações das pessoas as leva a não cuidarem da sua saúde. Segundo o autor, 

seria papel dos profissionais educar a população transmitindo conhecimentos sobre como 

manter uma boa saúde. Isso reflete uma prática educativa em saúde bastante reducionista, 

caracterizada principalmente pela visão comportamentalista do indivíduo, em que a ação 

educativa tem o papel de atuar modificando o comportamento do ser humano na dimensão 

biológica. Entretanto, as práticas educativas baseadas em Freire têm como objetivo a mudança 

na mentalidade do sujeito em relação à sua realidade social. 

A educação popular, de acordo com Freire (1981, p. 77, grifos do autor), “não pode 

fundar-se numa compreensão dos homens como seres ‘vazios’ a quem o mundo ‘encha’ de 

conteúdos; [...], mas nos homens como ‘corpos conscientes’ e na consciência intencionada ao 

mundo”. 
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Ao contrário da perspectiva bancária da educação, que, segundo Freire (1981, p. 72), 

“sugere uma dicotomia homens-mundo. Homens simplesmente no mundo e não com o mundo 

e com os outros. Homens expectadores e não recriadores do mundo”, as experiências da EPS 

no Morro da Conceição foram permeadas pelo diálogo e pela participação política em que, em 

um trabalho conjunto, deram oportunidade para uma nova leitura acerca dos problemas de 

saúde da comunidade. 

A categoria Participação tem sido amplamente utilizada em diversas pesquisas no 

campo da saúde pública, entretanto, verificamos em diversas produções acadêmicas o uso 

inadequado de termos como Participação Comunitária, Participação Popular e Participação 

Social. Na história política e social do Brasil, cada uma dessas categorias tem adquirido 

significados distintos e trazem no seu cerne construções históricas específicas. Desse modo, 

faz-se necessário esclarecer esses conceitos, tendo-se em vista que esses termos não são 

sinônimos. 

Com a abertura do século XX, emergiu a Participação Comunitária, uma prática 

utilizada pelos centros comunitários norte-americanos. No Brasil, nas décadas de 1950 e 

1960, a Participação Comunitária consistia no envolvimento das comunidades na execução de 

atividades que tinham como principais características o voluntariado e a solidariedade dos 

indivíduos diante da exclusão social (SILVA; ARNAUD, 2013). 

Na área da saúde pública, diante da situação de pobreza e ausência de políticas 

públicas de saúde, diversas atividades eram realizadas pelos voluntários nas periferias por 

todo o País.   

Esse contexto motivou a realização da primeira Conferência Internacional sobre 

Cuidados Primários de Saúde, em Alma-Ata no Casaquistão, em 1978, organizada pela OMS 

e Unicef. A conferência destaca a relevância da Atenção Primária em Saúde, como requisito 

para a promoção de saúde universal, define os primórdios da Atenção Primária em Saúde 

inserindo no texto da Constituição de 1988 a Participação Comunitária (MENDES, 2004). 

A Participação Popular é um termo de cunho ligado aos movimentos de esquerda, por 

exemplo a Reforma Sanitária. Essa categoria significa o envolvimento da população, 

tornando-a protagonista do seu destino. Sendo assim, podemos exemplificar enfatizando a 

atuação das CEBs, das associações e conselhos de moradores, que foram grandes 

incentivadores da Participação Popular nas comunidades marginalizadas. 

Nesse sentido, a Participação Popular representa a resistência da classe subalterna 

como resposta ao sistema dominante diante da exacerbada desigualdade social. Teve origem 

no fim da década de 1960 e se consolidou na década de 1970, com a inserção dos novos 



58 

 

movimentos sociais, essenciais para o processo de redemocratização do Estado brasileiro. 

Durante o regime militar, a Participação Popular representou uma tática de resistência à 

exclusão social estabelecida. O termo “comunidade” é substituído pelo termo “povo”, que 

significa a população excluída das decisões políticas referentes aos rumos do país (SILVA; 

ARNAUD, 2013). 

A Participação Social é a nova forma de participação marcada na década de 1980, cujo 

termo central não é “comunidade” nem “povo”, mas, sim, “sociedade”. A Participação Social 

teve sua base na mobilização social de vários segmentos da sociedade civil organizada. Com a 

Constituição de 1988, as formas de participação da sociedade foram institucionalizadas. No 

campo da saúde pública destacam-se as conferências e os conselhos de saúde (SILVA; 

ARNAUD, 2013). 
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4 CONTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE ECLESIAL DE BASE (CEB) PARA A 

FORMAÇÃO POLÍTICA DA COMUNIDADE DO MORRO DA CONCEIÇÃO 

 

As CEBs exerceram grande influência na luta política de católicos ligados à Teologia 

da Libertação; diversos cristãos se engajaram na militância, tornando-se referência no âmbito 

dos movimentos sociais. Os trabalhos desenvolvidos pelas CEBs tinham como foco a 

conscientização e a organização dos indivíduos, sendo uma ferramenta imprescindível para a 

disseminação das ideias da Teologia da Libertação. As CEBs foram fundamentais na luta por 

justiça social influenciando a formação política de militantes de esquerda que lideraram as 

organizações comunitárias (COSTA; ZANGELMI; SCHIAVO, 2010).  

A partir de 1962, em decorrência dos debates internos do Concílio Vaticano II,
12

 surge 

uma nova concepção de Igreja, que, de acordo com Reginaldo Veloso, em entrevista para esta 

pesquisa, foi “fundada no conceito de ‘Povo de Deus’, uma ‘volta às fontes’do catolicismo, 

que levará à retomada da evangélica opção pelos empobrecidos, oprimidos e excluídos da 

sociedade”. 

As CEBs, resultado das discussões do Concílio Vaticano II, emergiram no Brasil como 

um processo de evangelização que atendesse aos anseios da camada excluída da sociedade no 

contexto do regime militar. Toda a dinâmica que envolveu a Igreja Católica, a Teologia da 

Libertação, o Concílio Vaticano II, a Conferência Nacional dos Bispos e as CEBs, teve uma 

efervescência muito grande no Morro da Conceição, influenciando fortemente a organização 

da comunidade. Segundo o entrevistado Reginaldo Veloso: “A comunidade eclesial de base 

contribuiu muito para a formação dos conselhos de moradores com destaque especial para o 

conselho de moradores do Morro da Conceição que teve uma atuação primorosa no cenário da 

vida da cidade.” Ainda segundo Reginaldo Veloso: 

 

Do ponto de vista de vida eclesial propriamente dita na organização popular 
e nas lutas populares, houve uma contribuição muito grande na formação 
política partidária da comunidade. A vida eclesial estava atingindo a sua 
plena expressão, como igreja contribuindo para a organização popular e a 
luta dos moradores do bairro, organização política. 

 

 

                                                   
12

 O Concílio Vaticano II foi uma série de conferências que se realizaram na década de 1960 com o intuito de 

discutir temas relacionados com a Igreja Católica. As ideias apresentadas no Concílio deram origem ao 

trabalho realizado pelas Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Progressista.   
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 No Brasil, a CEB representou, em tempos de repressão, um caminho alternativo para 

a sociedade civil. A linha progressista da Igreja Católica, inspirada na Teologia da Libertação 

(TL), enfrenta a repressão da ditadura militar e estrutura a CEB em todo o País (SOUZA 

JUNIOR, 2006).  

A Teologia da Libertação interpreta a realidade pelo retrato social da camada pobre da 

população, tendo como base a participação do cristão na luta por melhores condições de vida 

para a população que vivenciava uma economia excludente (SOUZA JUNIOR, 2006). A esse 

respeito, Souza Junior (2006) afirma que as CEBs fomentam o diálogo acerca dos direitos 

fundamentais da população, tornando-se espaços nos quais os grupos têm a oportunidade de 

se expressar religiosa e politicamente. 

Em decorrência do trabalho desenvolvido pela CEB do Morro da Conceição, surgiu a 

Federação das Associações de Moradores, Centros Comunitários e Conselhos de Moradores 

de Casa Amarela (Feaca), que tinha como objetivo unir as entidades ligadas à Igreja, a fim de 

que, coletivamente, defendessem os interesses da população. A Feaca foi fundada por cinco 

entidades existentes no bairro; dentre essas, a CEB do Morro da Conceição assumiu 

importante papel (SOUZA JUNIOR, 2006). 

Segundo seu estatuto, no Capítulo 1, artigo 2.º, a Feaca tinha como objetivo: “estudar, 

unir, apoiar as associações, centros comunitários e conselhos, na busca de soluções dos 

problemas das comunidades, principalmente no que concerne à saúde, educação e orientação, 

atividades culturais, representação e defesa de direitos.” (FEACA, 1984). 

Desse modo, de acordo com a análise de Albuquerque (2003), a Educação Popular e a 

saúde se entrelaçaram em meados da década de 1970 quando as CEBs apresentaram as 

questões relacionadas com a saúde como tema de discussão para organização e convocação à 

luta política. 

 

Após a população ter sido impedida de se expressar pela ditadura, no final 
dos anos 70, começam a se organizar as comunidades eclesiais de base 
(CEBs), que junto com outros movimentos populares, voltam a discutir os 
problemas de saúde dentro de um conjunto de problemas das comunidades, 

organizando mobilizações da população em defesa dos seus direitos. 
(ALBUQUERQUE, 2003, p. 13). 

 

Tendo como instrumento de libertação o estudo bíblico, esses momentos de reflexão 

eram uma forma de incentivar os moradores do Morro da Conceição a “descruzarem os 

braços” e reivindicarem direitos como abastecimento de água, saneamento básico, coleta 

regular de lixo, calçamento, etc.“Nesse sentido, o Morro da Conceição foi um exemplo de 
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Comunidade Eclesial de Base, de como pastorais e movimentos populares podem abrir 

espaços à participação popular em um momento difícil da vida política do país.” (SOUZA 

JUNIOR, 2006, p. 107-108). 

É importante destacar o caráter educativo desse movimento da Igreja que permitia a 

formação de uma consciência crítica com a utilização do método “Ver-Julgar-Agir”.
13

 “Ver”, 

por meio de uma consciência ética e evangélica. “Julgar”, por uma consciência política; 

“Agir”, sendo capaz de transformar pessoas e estruturas sociais (BETTO, 1985).  

Segundo a entrevistada Mauricéia Santiago: “Eu acho que uma grande conquista [...] 

foi as pessoas tomarem consciência dos seus direitos.” 

 

Para a melhor compreensão dos populares sobre a importância da união e de 
refletirem sobre a sua realidade social, os religiosos utilizavam em seus 
discursos passagens bíblica da vida de Jesus e as comparavam com a vida do 

povo.  Este era um movimento que partia de dentro da igreja, assim como as 
Comunidades Eclesiais de Base – CEB’s. Estas comunidades surgem em 
diversos bairros da zona norte de Recife, principalmente nas periferias, 
como: Morro da Conceição, Alto José Bonifácio, Córrego José Grande, 
Macaxeira, Mangabeira, etc. A partir do trabalho das CEB’s foi possível o 
surgimento de conselhos de moradores. (CAVALCANTI, 2013, p. 180). 

 

Segundo o depoimento de todos os entrevistados desta pesquisa, antes da criação do 

conselho de moradores, as pessoas da comunidade se reuniam na igreja do Morro. Discutiam-

se não só os temas ligados à religião, mas também os problemas e encaminhamentos das 

soluções em busca das melhorias da comunidade. 

Nesse momento, a Igreja passa a assumir um importante papel incentivando a 

formação de vários grupos e comissões de saúde, de limpeza, de mulheres, de barreiras, de 

segurança. A comissão de limpeza e a equipe de saúde, conjuntamente, desenvolveram vários 

trabalhos, como palestras, semana da limpeza e meio ambiente, oficinas de reciclagem de 

papel. A comissão também era responsável pela fiscalização do serviço de limpeza. A 

comissão de barreiras tinha o objetivo de fiscalizar a atuação do poder público municipal com 

relação à infraestrutura, drenagem e pavimentação (SILVA, 1994).  

O grupo de mulheres formou-se visando à defesa dos direitos das mulheres do bairro 

no que se refere à saúde. Entre os órgãos públicos, reivindicavam também creche para os 

                                                   
13

 Técnica de evangelização, originalmente conhecida como técnica de 'revisão da vida' surge primeiro na 

Bélgica com os militantes de um movimento chamado Ação Católica Especializada. Trata-se também de um 

planejamento pastoral (SOUZA JÚNIOR, 2006, p. 105). 
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filhos, direito a um período de amamentação e proteção para as mulheres que sofressem de 

maus-tratos da parte de seu parceiro (Figura 4). 

 

Figura 4– Prática educativa sobre amamentação com o grupo de mulheres 

 

Fonte: Silva (1994, p. 46). 

 

A comissão de segurança tinha a finalidade de preservar a segurança do bairro. Outro 

setor de importante atuação foi o Boletim Informativo Quatro Bocas, que tinha a missão de 

divulgar as atividades desenvolvidas pelas CEBs (SILVA, 1994).  

Também nesse período criou-se o Cervac por iniciativa de três jovens da comunidade 

(Figura 5).  

 

Figura 5 – Início do Cervac 

 

Fonte: Silva (1994, p. 54). 
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O centro surgiu por meio do trabalho da equipe de saúde, da experiência de uma 

agente de saúde no tratamento de sua sobrinha. Realizou-se uma pesquisa que detectou vários 

casos de deficiência. Daí em diante, surgiu a necessidade de se desenvolver um trabalho a que 

a população tivesse acesso (SILVA, 1994).  

Inaugurado em junho de 1988, seu maior objetivo é contribuir com o desenvolvimento 

integral de crianças e adolescentes, prestando serviços de reabilitação, pelos quais as famílias 

sejam também estimuladas a participar do processo. No início, o Cervac, mesmo com 

dificuldades e sem apoio do governo, demonstrou como a própria comunidade foi capaz de 

superar o problema dos deficientes e ao mesmo tempo questionar o descompromisso do poder 

público com os cidadãos (SILVA, 1994). 

Em 1978, chegou o padre Reginaldo Veloso para assumir a paróquia do Morro da 

Conceição. Importante líder comunitário, lutava contra a injustiça, a exploração e a violência 

exercida pela polícia durante o regime militar (SILVA, 1994). Na paróquia do Morro, suas 

ações eram pautadas pela doutrina da Teologia da Libertação. O padre chamou a atenção tanto 

da Igreja quanto da sociedade pelo diferenciado sistema de administração paroquial. Padre 

Reginaldo Veloso desenvolveu diversos trabalhos ligados a líderes comunitários, pastorais das 

crianças e adolescentes, mulheres e outros segmentos sociais (MOURA, 2008). 

A Igreja do Morro da Conceição, por meio da CEB, tinha um forte poder de 

mobilização de seus membros e foi o impulso que deu origem ao Conselho de Moradores. 

Juntos, conseguiram mobilizar a comunidade com o intuito de reivindicar melhores condições 

de vida (SOUZA JUNIOR, 2006). 

 

as reivindicações desta comunidade também passaram por questões que 
foram além da posse da terra, pois serviços básicos como fornecimento de 
água, saneamento e limpeza só passaram a ser disponibilizados a partir da 

década de 1980, período que é simbolizado pela formação do Conselho de 
Moradores do Morro. Observe-se que junto a este processo sempre procurou 
estar o padre Reginaldo Veloso. (MOURA, 2008, p. 30). 
 

Segundo Souza Junior (2006, p. 24-25): “O Conselho de Moradores do Morro 

(CMM), uma das mais representativas e respeitadas entidades populares da cidade do Recife, 

surge em íntima conexão com a militância pastoral da Igreja Católica.” 

 

Estes conselhos de moradores obtiveram muitas vitórias sociais para sua 
comunidade, principalmente o conselho dos moradores do Morro da 
Conceição, um dos mais atuantes da época, ligado diretamente à igreja e ao 
padre Reginaldo. Através de reuniões, manifestações e abaixo-assinados os 
moradores do Morro conseguiram ter acesso à água, energia elétrica, 
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pavimentação de suas ruas, escolas, creches, coleta de lixo e um projeto 
piloto de saúde da família. Todo isso acarretou em um significante aumento 

da qualidade de vida de seus moradores. (CAVALCANTI, 2013, p. 181). 
 

“O Conselho de Moradores fundou-se formalmente em assembleia geral, realizada na 

Igreja matriz do Morro da Conceição, em 30 de outubro de 1980” (Reginaldo Veloso em 

entrevista). Surgiu pela necessidade de organização da comunidade em mobilizar os 

moradores em torno de suas necessidades e carências. Tinha por finalidade articular os líderes 

locais e estimular o processo de conscientização e engajamento político dos moradores 

(SILVA, 1994). Cabe destacar que a prática educativa realizada pela igreja progressista 

baseava-se na práxis, isto é, por meio de reflexões acerca dos problemas da realidade (VER); 

à luz dos textos bíblicos (JULGAR), a comunidade era motivada a buscar soluções 

coletivamente (AGIR). Na Figura 6, veem-se diretoras do Conselho de Moradores em 

reunião. 

 

Os conselhos de moradores voltam a possuir bastante força e influência 
política nos anos 1980. Os do Morro da Conceição e de Brasília Teimosa 
eram os mais atuantes da época. Os conselhos se distribuíam em vários 
bairros do Recife, principalmente nas comunidades de Casa Amarela, e em 
sua maioria estavam ligados à igreja. Eles de fato representavam a população 
e conseguiam que suas reivindicações, de melhorias como saneamento, água, 

iluminação pública, escolas, creches, postos de saúde, escadarias, contenção 
de barreiras, transporte e outros, fossem atendidas. (CAVALCANTI, 2013, 
p. 188). 

 

Ainda sobre os movimentos sociais, outro ponto que merece destaque é a observação 

de Doimo (1984, p. 17): “A maioria dos movimentos sociais não são espontâneos, mas 

originados a partir da intervenção, na realidade, de determinadas forças sócio-políticas 

portadoras de interesses, diagnósticos e princípios que ganham materialidade e visibilidade 

através deles”. 

Essa afirmação leva a se refletir que, de fato, o movimento de educação popular em 

saúde da comunidade do Morro da Conceição teve forte influência das intervenções realizadas 

pela ala progressista da Igreja Católica e pelos profissionais de saúde, ambos motivados por 

questões de ordem ideológica e compromisso com uma proposta política. 
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Figura 6– Reunião do Conselho de Moradores do Morro da Conceição 

 

 
 

Fonte: Silva (1994, p. 36). 

 

Enquanto a igreja do Morro atuava na comunidade disseminando os ideais da Teologia 

da Libertação, os profissionais da saúde também estavam inseridos em um projeto político, 

que foi a Reforma Sanitária.  

Sobre a mesma questão, Gohn (1992) afirma que, no decorrer da década de 1980, os 

movimentos sociais não tiveram projetos políticos autônomos, pois, em grande parte, eles 

eram guiados por projetos ligados a partidos políticos e à igreja progressista. Sendo assim, a 

autora afirma que o empenho dos líderes estava em sintonia com as tendências religiosas ou 

político-partidárias. 

No caso do nosso campo de investigação, é evidente o poder de mobilização da 

paróquia do Morro, representada pela figura do padre Reginaldo Veloso que utilizava a Bíblia 

como instrumento de reflexão acerca dos problemas vividos na comunidade. Observa-se que 

as CEBs, de modo geral, inovaram na forma de lidar com os cristãos, aproximando-se das 

comunidades e respondendo aos seus anseios. A igreja progressista tinha como fundamento os 

valores humanitários, preocupando-se com os excluídos e estimulando atitudes solidárias 

entre os cristãos. Essa postura da Igreja tinha por base a Teologia da Libertação, que, segundo 

o entrevistado Reginaldo Veloso “inspirava o exercício da dimensão política da Fé Cristã, 

exigindo uma nova postura, também, da hierarquia católica”.  

 

A utilização do método ‘Ver-Julgar-Agir’ deu um sentido viabilizador ao 
projeto da ação evangelizadora da igreja progressista do Morro da 
Conceição, o qual foi fundamental para a realização das práticas políticas 
dentro das CEBs. Nessa fase, o esquema trouxe a autonomia necessária para 
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se reconhecer o ambiente que se desejava transformar. Com essa percepção 
da realidade, passava-se à ação, que tinha como objetivo a mudança. 

(SOUZA JUNIOR, 2006, p. 105). 
 

Em Freire e Betto (2004, p. 25), tem-se o reconhecimento da contribuição do texto 

bíblico no trabalho com cultura popular de conscientização/libertação por se caracterizar 

como “um texto não conceitual, mas experimental-visual. Quer dizer, é uma história popular”.  

Segundo Freire (1981, p. 61), tanto o professor quanto o aluno, são sujeitos ativos no 

processo educativo em reciprocidade em que “[...] educador e educando (liderança e massas), 

co-intencionados à realidade, se encontram em uma tarefa em que ambos são sujeitos no ato, 

não só de desvelá-la, assim, criticamente conhecê-la, mas também no de recriar este 

conhecimento”. Segundo o autor, o educador deve criar seu conteúdo programático, partindo 

dos saberes dos educandos, desafiando os alunos a construir uma visão crítica de mundo, e 

não depositar conteúdos prontos que não se relacionam em nada com a realidade da 

população, contribuindo, assim, para a alienação dos sujeitos. 

A comunidade do Morro da Conceição vivenciou um sério processo educativo em que 

as dificuldades do contexto social eram levadas em consideração. Essa relação dialogal entre 

educador e educando resultou em uma tomada de consciência e contribui para a formação 

política de grande parte dos moradores, os quais passaram a questionar de forma crítica as 

propostas dos governantes. Os líderes fiscalizavam as ações do poder público reivindicando 

para que os acordos firmados fossem cumpridos, dessa forma, os moradores não eram sujeitos 

alienados diante dos discursos dos gestores. 

 

Nas gestões de Gustavo Krause, Joaquim Francisco e Jarbas Vasconcelos, 
as organizações populares do Morro aprenderam e ensinaram como 
democratizar a gestão municipal. O governo Joaquim Francisco foi 
marcado nas suas duas passagens pela prefeitura por muitos conflitos; suas 
ações priorizaram a ‘modernização’ da cidade, desenvolvida a partir de 
uma relação excludente com relação às organizações populares. (SILVA, 

1994, p. 38). 
 

Em 1979, nomeado prefeito do Recife pelo regime militar, Gustavo Krause no seu 

discurso de posse mostrou-se propenso a dar atenção aos pobres e manter um relacionamento 

estreito com a comunidade: 

 

É meu compromisso buscar a melhoria da qualidade de vida, 

principalmente das populações de baixa renda, porque o bem-comum é o 
fim maior do exercício do poder [...]. É meu compromisso que o povo não 
me fará pedidos porque me anteciparei na satisfação de sua vontade. [...] o 
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governo se fará da cidade para a prefeitura e não da prefeitura para a 
cidade. O povo é fonte de poder e o Governo instrumento de sua vontade. 

(KRAUSE citado por SILVA; AMORIM; MONTENEGRO, 1988, p. 17). 
 

Assumindo a Prefeitura do Recife no período 1979-1982, fase de abertura do regime 

militar, o então prefeito Gustavo Krause criou o Projeto Desenvolvimento com Participação. 

Krause lançou seu primeiro programa para o Morro da Conceição criando o slogan “Levante a 

mão e defenda seu bairro”, cujo objetivo era, com a efetiva participação da comunidade, 

realizar uma ampla análise dos problemas enfrentados no bairro. Nesse sentido, esse projeto 

organizava os moradores para representar a comunidade em reuniões com o poder público 

(SILVA, 1994). 

Por outro lado, o Movimento Popular do Morro da Conceição tinha o objetivo de 

reivindicar e pressionar o Estado a assumir o compromisso político com a comunidade. Dessa 

forma, a partir do momento em que o projeto oficial foi apresentado à CEB, iniciaram-se os 

questionamentos da comunidade sobre sua efetiva participação nas decisões quanto às obras 

de infraestrutura a serem realizadas no bairro (SILVA, 1994). 

A comunidade ressentia-se pelo fato de que o Estado não estava cumprindo o que 

prometera, o que levou os líderes a fazer diversas restrições ao projeto apresentado pela 

prefeitura. Os moradores, então muito articulados, exigiam a participação, de fato, nas 

discussões (SILVA, 1994). A Figura 7 mostra moradores exigindo do então prefeito Joaquim 

Francisco o cumprimento da promessa de obras de contenção de barreiras. 

 

Figura 7– Reivindicação da comunidade do Morro da Conceição 

 

Fonte: Silva (1994, p. 38). 
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Fica claro que o Conselho de Moradores atuava controlando as ações do Estado, 

objetivando o cumprimento dos acordos firmados com os moradores. Nesse sentido, 

compreende-se que a comunidade tinha consciência da estrutura opressora a que vinha sendo 

submetida no decorrer de sua existência.  

De acordo com a teoria de Paulo Freire, para o indivíduo conscientizar-se da realidade 

histórica, é necessário levar em consideração duas estruturas antagônicas: o dominante e o 

dominado, ou mesmo, o opressor e o oprimido. Desse modo, a teoria freireana denuncia essa 

realidade indicando uma práxis libertadora que possibilita uma ruptura com as estruturas 

opressoras. A comunidade do Morro da Conceição se apropriou dessa realidade que era 

caracterizada pelo conflito de classes, ou seja, de um lado a classe dominante, 

economicamente poderosa, acobertada pelo Estado opressor, e, do outro, a periferia pobre e 

explorada, comunidade dos pobres, com o apoio da Igreja progressista. Para tanto, Freire 

(1981, p. 25) argumenta:  

 
A consciência do mundo e a consciência de si crescem juntas e em razão 
direta; uma é luz interior de outra, uma comprometida com a outra... 
procura dar ao homem a oportunidade de redescobrir-se através da 
retomada reflexiva do próprio processo em que vai ele se descobrindo, 
manifestando configurando – ‘método de conscientização’. 
 

Na comunidade do Morro da Conceição, no fim dos anos 1970, havia diversos 

problemas, especialmente a falta de água. Os moradores se organizaram para enfrentar o 

poder público e exigir a solução do problema da água (Figuras 8 e 9).  

 

Figura 8 – Falta de água no Morro na década de 1970 
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Fonte: Silva (1994, p. 18). 

Figura 9 – Falta de água no Morro da Conceição 

 
Fonte: Silva (1994, p. 29). 

 

Essa luta fortaleceu o Conselho de Moradores do Morro da Conceição, que, reunido 

com diversas comunidades, passou a defender o tema Água para o Morro, encaminhando essa 

reivindicação à prefeitura, e outras, a exemplo da coleta do lixo amontoado na praça (SILVA, 

1994). Nessa direção, a mobilização da comunidade fortaleceu a participação dos líderes nas 

discussões sobre os problemas relacionados com a saúde que afligiam os moradores. 

A Comunidade Eclesial de Base do Morro da Conceição
14

 ganhou força e foi a 

primeira no Brasil a se consolidar por meio da Certidão de Personalidade jurídica (ANEXO 

B), fato que facilitou as atividades das várias comissões e grupos criados pelos moradores 

(SILVA, 1994). As atividades desses grupos e comissões ao longo dos anos, incentivados pela 

Comunidade Eclesial do Morro da Conceição, foram um campo propício à formação política 

de grande parte dos moradores. 

A formação política, de acordo com Freire (1981), apoia-se em campos específicos da 

educação, como aquele preocupado com a relação educação e vida. De acordo com o autor, 

essa formação é um processo decorrente de uma efetiva participação política, que favorece à 

construção de saberes essenciais para a atuação na sociedade. 

 No campo da saúde, pode-se equiparar a expressão participação política ao termo 

controle social, que são as formas institucionalizadas da participação comunitária nos 

                                                   
14

 Em maio de 1978, o padre Reginaldo Veloso, egresso da paróquia da Macaxeira, inicia um trabalho pastoral 
de grande amplitude, tendo como principal objetivo a criação de comunidades. Nesse mesmo ano, entre 10 e 

23 de julho, realiza-se em João Pessoa, PB, o III Encontro Nacional e Intereclesial das Comunidades Eclesiais 

de Base, o que comprova uma sintonia da paróquia do Morro com a conjuntura nacional. (SOUZA JÚNIOR, 

2006, p. 102). Entretanto, no documento oficial de certidão de personalidade jurídica, consta a data 5 de julho 

de 1991 (ANEXO B). 
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processos decisórios referentes à saúde pública. Assim, compreende-se que as ações 

realizadas na comunidade do Morro da Conceição contribuíram para que, paulatinamente, os 

moradores fossem ocupando esses espaços. 

Na visão de Freire, a participação política é um processo que permite que o indivíduo 

transite da consciência ingênua à consciência crítica. O autor compreende a consciência em 

três níveis: a intransitiva, a transitiva ingênua e a crítica. A primeira tem como característica a 

quase imersão do sujeito na realidade, revelando um simplismo na interpretação dos 

problemas. Nessa fase o homem não se aprofunda na causalidade dos fatos, entretanto, essa 

intransitividade não impede a abertura do homem para o mundo, possibilitando a passagem 

para o estado de transitividade (FREIRE, 1981). Nessa perspectiva, afirma Paulo Freire 

(1967, p. 58): 

 

o conceito de ‘intransitividade’ não corresponde a um fechamento do 
homem dentro dele mesmo, esmagado, se assim o fosse, por um tempo e 
um espaço todo poderosos. O homem, qualquer que seja o seu estado, é um 

ser aberto. O que pretendemos significar com a consciência ‘intransitiva’ é 
a limitação de sua esfera de apreensão. É a sua impermeabilidade a 
desafios situados fora da órbita vegetativa. Neste sentido e só neste sentido, 
é que a intransitividade representa um quase descompromisso do homem 
com a existência.  
 

A consciência transitiva ingênua é a consciência do homem da massa, pois sua ação é 

influenciada por forças sociais, isto é, ele não estabelece uma reflexão crítica com o mundo. 

Ele tem a incapacidade de interpretar os problemas, suas conclusões são superficiais, 

caracteriza-se pela fragilidade na discussão dos problemas. Sua discussão tem por base a 

emocionalidade, não estabelecendo um diálogo crítico. (FREIRE, 1981). 

O homem acomoda-se à estrutura existente e é incapaz de realizar opções de forma 

crítica. Nesse nível de consciência o homem não forma sua identidade, mas vive a que é 

atribuída pelos aparelhos ideológicos da sociedade. É impermeável à investigação, 

contentando-se com as experiências vividas; parte do princípio de que a realidade é estática 

(FREIRE, 1981).  

O homem nesse nível de consciência está susceptível às informações veiculadas pela 

mídia e outros instrumentos de manipulação ideológica. Na comunidade do Morro da 

Conceição, havia pessoas alheias, que não tinham o objetivo de lutar pela conquista de uma 

política de saúde ampla para toda a sociedade. Essas pessoas eram alvos de políticos que, 

estrategicamente, tinham a intenção de desestabilizar a mobilização da comunidade. Segundo 

Freire (1981), a elite divide a população como estratégia para manter a estrutura opressora. A 
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teoria freireana nos revela que nem sempre a tomada de consciência evolui para uma 

conscientização, pois, para que isso ocorra, o indivíduo deve ter um compromisso histórico 

nas lutas sociais. 

De acordo com a entrevistada Rose Mary: 

 

A prefeitura começou a fazer os muros de arrimo sem conversar com a 
população, os políticos tinham uma cota dentro da prefeitura, então aquele 
vereador que achava que você votou nele fazia o seu muro de arrimo, e outro 
que estava na luta com o movimento popular ficava sem nada. Foi quando 
começou a briga, pois as pessoas começaram a observar que o fulano que 
nunca participou das lutas estava com o muro de arrimo feito, e as pessoas 

que estavam dentro do movimento há dez anos o muro de arrimo não saiu do 
papel. 

 

A consciência crítica tem como característica a profundidade na análise dos problemas 

e é resultado de uma educação em que todos são sujeitos proporcionando ao homem a 

possibilidade de ser responsável no seu agir político (FREIRE, 1981). 

É importante salientar que, segundo Paulo Freire, a passagem da consciência transitiva 

ingênua para a consciência transitiva crítica ocorre como resultado de um trabalho educativo 

crítico. Sobre essa questão, a entrevistada Mauricéia Santiago enfatiza: 

 

Naquela época teve muita gente que veio morar aqui de fora, os seminaristas 
ligados as igrejas, estimulavam muito a gente ler. Tinham alguns livros que 
eram básicos, todo mundo tinha que ler pra ter consciência do mundo, da 
realidade. [...] a gente se reunia pra assistir os programas políticos dos 
partidos e depois fazer debate pra saber o que cada um dizia, como é que 
cada um fazia, qual era a proposta de cada um [...] a gente trazia filmes e 

depois fazia as reflexões. 

 

Nessa perspectiva, considera-se que as práticas educativas realizadas por diversas 

pessoas na comunidade estimulavam a reflexão e consequentemente resultaram em uma 

tomada de consciência de grande parte dos moradores. Dessa forma, a década de 1980 foi 

marcada pelo movimento de diversos intelectuais que, motivados por questões de ordem 

ideológica, lutavam contra a exclusão da população. A igreja progressista do Morro da 

Conceição foi uma entidade de destaque no processo educativo da comunidade. Nessa 

perspectiva, afirma Freire (1967, p. 61). 

 

O que nos parecia importante afirmar é que o outro passo, o decisivo, da 
consciência dominantemente transitivo-ingênua para a dominantemente 
transitivo-crítica, não daria automaticamente, mas somente por efeito de um 

trabalho educativo crítico com esta destinação. Trabalho educativo advertido 
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do perigo da massificação, em íntima relação com a industrialização, que nos 
era e é um imperativo existencial. 

 

A educação popular ocorre em diversos locais na interação das pessoas e, dessa forma, 

o sujeito da ação, como afirma Freire (1981), transita por estágios até compreender que está 

desenvolvendo-a. A esse respeito, Freire (1967) argumenta que quando há a tomada de 

consciência, o sujeito já não se satisfaz em ser mero expectador. Quer participar. Esse 

processo de conscientização da população ameaça as elites detentoras do poder. 

De acordo com o autor, o desenvolvimento da consciência de classe ameaça as elites 

na medida em que questiona o poder hegemônico; e esse processo, no caso do Morro da 

Conceição, gerou vários conflitos, pois apesar de muitos moradores estarem engajados em 

atividades pontuais, passaram a questionar a atuação do Estado. 

Seguindo o pensamento de Paulo Freire, a forma que a classe dominante encontra para 

desmobilizar a população é eliminando o diálogo, fazendo prevalecer o estado opressor. Sobre 

isso, Freire (1981, p. 169) comenta: 

 
A necessidade de dividir para facilitar a manutenção do estado opressor se 
manifesta em todas as ações da classe dominadora. Sua interferência nos 

sindicatos, favorecendo a certos ‘representantes’ da classe dominada que, no 
fundo, são seus representantes, e não de seus companheiros; a ‘promoção’ de 
indivíduos que, revelando certo poder de liderança, podiam significar 
ameaça e que, ‘promovidos’ se tornam ‘amaciados’; a distribuição de 
benesses para uns e de dureza para outros, tudo são formas de dividir para 
manter a ‘ordem’ que lhes interessa. 
 

Essa afirmação de Freire nos traz  reflexões, pois enquanto a mobilização popular 

crescia no bairro, os partidos políticos observavam as ações dos líderes com o intuito de 

cooptá-los e com isso enfraquecer o movimento  

A formação política necessária à atuação na realidade social é uma temática bastante 

estudada por pensadores ligados aos movimentos sociais. Dentre os autores que estudam o 

tema, aponta-se o teórico Antônio Gramsci pela notável colaboração para o campo 

educacional. Suas reflexões, norteadas pela concepção de que todos os homens são 

intelectuais, ajuda-nos a compreender a relação de interdependência entre governantes e 

governados. Segundo o autor, todos os homens têm potencial para atuar como governantes. 

Nesse sentido, Gramsci afirma: 

 

a tendência democrática, intrinsecamente, não pode consistir apenas em que 
um operário manual se torne qualificado, mas em que cada ‘cidadão’ possa 
se tornar governante e que a sociedade o coloque, ainda que abstratamente, 
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nas condições gerais de poder fazê-lo: a democracia política tende a fazer 
coincidir governantes e governados (no sentido de governo com o 

consentimento dos governados) assegurando a cada governado a 
aprendizagem gratuita das capacidades e da preparação técnica geral 
necessárias ao fim de governar. (GRAMSCI, 1982, p. 137). 

 

Tomando por base o pensamento gramsciano, pode-se enfatizar que o homem 

participa de ações cujo contexto político e social nem sempre está claro, em outras palavras, a 

ação de determinados sujeitos muitas vezes objetiva a conquista de necessidades pessoais, não 

tendo a consciência de si como membro de uma comunidade. Desse modo, os líderes do 

Morro da Conceição desenvolviam um trabalho de sensibilização na comunidade, para que 

cada vez mais pessoas aderissem às lutas por uma política pública de saúde ampla para todos.  

Segundo Gramsci: 

 

O homem ativo de massa atua praticamente, mas não tem uma clara 
consciência teórica desta ação, que, não obstante, é um conhecimento do 
mundo na medida em que o transforma. Pode ocorrer, inclusive, que a sua 
consciência teórica esteja historicamente em contradição com o seu agir. É 
possível dizer que o indivíduo possui duas consciências teóricas: uma 
implícita na sua ação, e que realmente o une a todos na transformação 
prática da realidade; e outra, explícita ou verbal, que ele herdou do passado e 

acolheu sem crítica. Porém, essa consciência verbal não é inconseqüente, ela 
é ligada a um determinado grupo social e influi sobre a conduta moral e pode 
atingir um ponto em que a contraditoriedade da consciência não permita 
nenhuma ação e produza uma passividade moral e política.” (GRAMSCI, 
1986, p. 20). 

 

Essa dificuldade em refletir e compreender o contexto em que o problema está 

inserido é decorrente das forças sociais estabelecidas pela estrutura do poder no qual o sujeito 

está imerso. De forma geral, as práticas assistencialistas
15

 criadas pelo poder público para 

atender às carências da população contribuíam para confundir o pensamento dos sujeitos, que 

muitas vezes achava que o poder público era “bonzinho”, entretanto, por traz desses 

paliativos, escondia-se a total omissão do governo no desenvolvimento de políticas públicas 

que respondessem aos verdadeiros anseios da classe desfavorecida. 

No caso do Morro da Conceição, tanto a intervenção dos profissionais vinculados à 

educação popular em saúde quanto a atuação da Igreja Progressista, tinham o intuito de fazer 

com que os sujeitos que não tinham consciência da realidade compreendessem a dinâmica das 

forças sociais que determinavam a estrutura da sociedade.  

                                                   
15

 No Morro da Conceição no início da década de 1980, existia a distribuição de tíquete de leite para os 

moradores. “O grupo de mulheres iniciou um trabalho educativo e criativo de distribuição de ticket de leite. O 

tiro saiu pela culatra. De uma política assistencialista compensatória, o Conselho através do grupo de mulheres, 

desenvolveu um trabalho pedagógico com as mulheres inscritas.” (SILVA, 1994, p. 37).  
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Em uma perspectiva gramsciana, os sujeitos conscientes são chamados de 

intelectuais
16

 orgânicos. Gramsci (1982) indica a importância de o proletariado desestabilizar 

as hierarquias da sociedade burguesa com o objetivo de conquistar a hegemonia.  

Preiswerk (1997) afirma que, segundo Gramsci, o intelectual orgânico é geralmente 

uma pessoa coletiva, e o essencial para ele não é o grau de formação do intelectual nem sua 

posição social, mas o papel que desempenha entre os setores populares da sociedade. Nesse 

sentido, Gramsci apresenta o conceito de superestrutura.
17

 

Desse modo, na perspectiva de Gramsci (1982), intelectual é o indivíduo que contribui 

para que a classe popular tenha consciência da sua condição de oprimido; Contudo, a teoria 

gramsciana indica que existem intelectuais que estão a serviço da classe dominante, 

transmitindo uma concepção de mundo que leva o indivíduo a naturalizar as injustiças sociais 

sem questionamento algum.  

Segundo Portelli (1977), a filosofia é utilizada como instrumento para difundir a 

ideologia da classe dominante. Dessa forma, a filosofia exerce “[...] influência, sobre as 

concepções de mundo difundidas no interior das classes auxiliares e subalternas: o senso 

comum” (PORTELLI, 1977, p. 25). Nesse sentido, os intelectuais e filósofos ligados à classe 

burguesa: 

 

[...] elaboram a ideologia da classe dominante, dando-lhe assim consciência de 
seu papel, e a transformam em ‘concepção de mundo’ que impregna todo o 
corpo social. No nível de difusão ideológica, [...] são os encarregados de 

animar e gerir a ‘estrutura ideológica’ da classe dominante no seio das 
organizações da sociedade civil (igrejas, sistema escolar, sindicatos, partidos, 
etc.) e de seu material de difusão (mass media). (PORTELLI, 1977, p. 87, 
grifo do autor). 

 

Gramsci (1982) oferece uma produção teórica contemporânea para o entendimento da 

sociedade capitalista; ao refletir sobre a constituição das categorias intelectuais, ele o faz 

concebendo o conjunto das interações sociais.  

Nessa perspectiva o autor argumenta que todos os indivíduos são intelectuais, porém 

nem todos desempenham esse papel na sociedade. Dialogando com a teoria freireana, 

                                                   
16

 Antônio Gramsci interpreta o intelectual orgânico como aquele que, originário do estrato social que o 

concebeu, converte-se em seu especialista e organizador, na busca de transformar a compreensão de mundo 
dominante. 

17
 Segundo Gramsci: “Estrutura e superestrutura formam um ‘bloco histórico’, isto é, o conjunto complexo e 

contraditório das superestruturas é o reflexo do conjunto das relações sociais de produção [...]. O raciocínio se 

baseia sobre a necessária reciprocidade entre estrutura e superestrutura (reciprocidade que é precisamente o 

processo dialético real).” (GRAMSCI, 2004, v. 1, p. 250). 
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compreende-se que todos os indivíduos são capazes de produzir cultura. No bairro da referida 

pesquisa, a utilização dos chás e ervas medicinais era uma forma de transformar a realidade 

da população, mostrando que o saber popular tem sua importância, e não apenas o 

conhecimento erudito era válido. 

Dessa forma, segundo Gramsci (1982, p. 7-8): 

 

Todos os homens são intelectuais, poder-se-ia dizer então: mas nem todos os 
homens desempenham na sociedade a função de intelectuais. [...] Não existe 
atividade humana da qual se possa excluir toda intervenção intelectual, não 

se pode separar o homo faber do homo sapiens. [...] O problema da criação 
de uma nova camada intelectual, portanto, consiste em elaborar criticamente 
a atividade intelectual que existe em cada um em determinado grau de 
desenvolvimento. 

 

De acordo com Gramsci (1982), o indivíduo é fruto das interações sociais que firma 

com os outros indivíduos; essas relações são marcadas pela divisão de classes, sendo assim, 

todas as classes sociais têm seus intelectuais que apresentam determinada visão de mundo. Na 

visão do autor, esses intelectuais estabelecem um vínculo com a estrutura, ou seja, com os 

interesses de certa classe social. Desse modo, Gramsci (1982) enfatiza que todo indivíduo é 

um intelectual uma vez que compartilha uma percepção de mundo colaborando para 

conservá-la ou transformá-la. 

Observa-se no Morro da Conceição a existência de várias pessoas ligadas a classes 

sociais distintas, tendo, de um lado, o Estado, que representava os interesses da classe 

dominante, e do outro lado, a Igreja, os profissionais da Saúde e os líderes, que representavam 

a classe subalterna. Nesse sentido, constata-se a existência de inúmeros intelectuais orgânicos 

no campo da medicina hegemônica, pois suas práticas refletem a ideologia da classe 

dominante. 

Gramsci indica que o intelectual pode ligar-se tanto à classe trabalhadora quanto à 

classe burguesa uma vez que sua relação é mediatizada. Desse modo: 

 

Cada grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial 
no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, de um 
modo orgânico, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão 
homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no campo 
econômico, mas também no social e no político. (GRAMSCI, 1982, p. 3). 
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Nessa perspectiva, o intelectual pode ligar-se a uma determinada camada da sociedade. 

O intelectual almeja conquistar a hegemonia do grupo social ao qual está vinculado, com o 

intuito de assegurar-lhe o domínio do bloco histórico (GRAMSCI, 1982).
18

 

Segundo o autor, existe uma hierarquia entre os intelectuais de acordo com o tipo de 

função intelectual que desempenham. “No mais alto grau, devem ser colocados os criadores 

das várias ciências, da filosofia, da arte, etc.; no mais baixo, os ‘administradores’ e 

divulgadores mais modestos da riqueza intelectual já existente, tradicional acumulada”. 

(GRAMSCI, 1982, p. 11-12). Dessa forma, o intelectual comprometido com a camada 

subalterna desempenha atividade relevante na sociedade, pois contribui com a construção da 

contra-hegemonia (GRAMSCI, 1982). 

No campo da saúde pública, pode-se destacar o protagonismo de diversos militantes 

que lutavam pela hegemonia da educação popular em saúde: sanitaristas, profissionais 

voluntários, universidades e diversos intelectuais que foram os idealizadores de um sistema de 

saúde universal e igualitário. No Morro da Conceição, podemos citar os médicos voluntários 

como Celerino Carriconde, Cristyna Cardoso e Paulo Santana. 

Segundo Albuquerque (2003, p. 14): “em 1991, ocorre o I Encontro Nacional de 

Educação Popular em Saúde, no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, que contou com a 

participação de educadores populares, professores, pesquisadores e profissionais dos serviços 

de saúde interessados no tema.” A agente comunitária de saúde do Morro da Conceição 

Mauricéia Santiago participou desse encontro com outros militantes da Grande Casa Amarela, 

conforme depoimento: 

 

Eu lembro que eu fui pra uma conferência no Hotel Glória lá no Rio de 
Janeiro. Foi uma das primeiras onde os agentes comunitários de saúde se 
reuniram com os médicos e cada um apresentou uma experiência. A médica 

Cristyna apresentou a experiência aqui do Morro de agente comunitário de 
saúde. Eu lembro que foram pessoas do Mops para esse encontro lá no Hotel 
Glória em Copacabana, onde passamos uma semana reunidos com os 
médicos discutindo o que era ação primária de saúde. (Entrevistada 
Mauricéia Santiago). 

  

Compreende-se que essa participação política nos movimentos populares favorece a 

formação política do indivíduo, na medida em que ele vai tomando consciência do seu papel 

como sujeito que atua na sociedade, transformando sua realidade. Considera-se que há uma 

                                                   
18

 Na concepção gramscista, o bloco histórico liga estrutura e superestrutura organicamente. “Essa organicidade 

é definida abstratamente por Gramsci como a necessidade de o movimento superestrutural do bloco histórico 

evoluir nos limites de desenvolvimento da estrutura, mas também, mais concretamente, como a obra dos 

grupos sociais encarregados de gerir as atividades superestruturais.” (PORTELLI, 1977, p. 47). 
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grande diferença dos agentes comunitários de saúde da década de 1980 e os agentes de saúde 

que estão atualmente inseridos no SUS. Os agentes comunitários de saúde da década de 1980 

vinham dos movimentos de base popular, dessa forma, tinham uma formação política e uma 

concepção ampliada sobre a saúde. 

Dessa forma, é importante enfatizar a importância do diálogo entre esses atores 

políticos e os profissionais da saúde que estão atualmente no SUS. Esses líderes têm muito a 

contribuir para que os princípios da Educação Popular em Saúde sejam efetivamente 

incorporados ao SUS se houver uma abertura ao diálogo.   

 

Os agentes de saúde naquela época [...] eram pessoas que estavam envolvidas nos 
movimentos sociais [...] eram pessoas que tinham um envolvimento social já na 
sua vida prática [...] esses agentes de saúde que surgem na década de 1980 têm 
um diferencial muito grande [...] essas pessoas já tinham uma formação social e 
política. [...] nossos primeiros agentes de saúde tinham uma visão para além da 
assistência médica, era uma formação em cima da promoção da saúde com uma 

conceituação mais ampla, ou seja, saúde englobava tudo, era transporte, era a 
água, era o lixo, era a barreira, era educação. (Entrevistado Paulo Santana). 

 

Dessa forma, considera-se que os movimentos populares constituem um campo 

favorável para a tomada de consciência dos sujeitos. 

No plano da educação popular, a conscientização para ser desenvolvida prescinde do 

auxílio de um terceiro, entretanto não é aquela ajuda no sentido de que o outro repassa sua 

visão de mundo como verdade absoluta, mas sim aquela que provoca o interesse de querer 

aprender e entender a situação na qual o sujeito se encontra imerso (FREIRE, 1967).  

Essa afirmação remete ao papel exercido pela Igreja Progressista, por meio da CEB, 

pelos profissionais da saúde e pelos líderes, os quais, em um trabalho educativo conjunto, 

influenciaram a mudança de comportamento da comunidade que passou a não aceitar 

passivamente as injustiças sociais, mas sim a questionar os governantes reivindicando 

melhores condições de vida. 

É importante salientar o papel exercido pelos “intelectuais na perspectiva gramsciana 

que se fizeram (ou ainda fazem) presentes no interior de uma instituição conservadora, a 

saber: a Igreja Católica” (NASCIMENTO, 2009). Segundo o autor, os intelectuais ‘orgânicos’ 

não existiam apenas na militância política, a igreja católica progressista também assumiu 

posturas gramscianas, pois tinha compromisso com os pleitos da camada subalterna da 

sociedade. Sendo assim, os praticantes da teologia da libertação, exerceram o papel de 

intelectuais orgânicos. Desse modo, reconhece-se a relevância e “[...] a práxis dos intelectuais 
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“orgânicos” adeptos à Teologia da Libertação que deram uma nova face às atividades da 

Igreja Católica no Brasil e na América Latina” (NASCIMENTO, 2009, p. 2, grifo do autor). 

Na visão de Gramsci (1982), era preciso enfatizar, por meio da filosofia da práxis, a 

opressão existente nas relações sociais, fazendo uma leitura crítica da compreensão de mundo 

imposta à camada subalterna da sociedade. Nesse contexto, considera-se que a Igreja 

Progressista do Morro da Conceição, utilizando os termos desse autor, representou um 

aparelho ideológico atuando como ferramenta de produção da ideologia, interferindo na forma 

de pensar e agir da comunidade.  

Diante desse quadro, é imprescindível destacar a importância dos diversos militantes 

que se fizeram presentes no processo da reforma sanitária, assumindo a função de intelectuais 

orgânicos. Na comunidade do Morro da Conceição, podemos apontar como intelectuais 

orgânicos os representantes da igreja, com o forte protagonismo do padre Reginaldo Veloso, 

os profissionais da saúde voluntários, que assumiram o papel de sensibilizar e conscientizar a 

comunidade e os líderes comunitários que atuaram no âmbito do Conselho de Moradores. 

Os intelectuais orgânicos ligados à reforma sanitária inauguraram uma práxis contra-

hegemônica no campo da saúde pública, a qual resultou na criação de uma inovadora política 

pública de saúde, o SUS (SILVA; TEIXEIRA, 2014). 

Pelo que foi descrito, é possível identificar as interlocuções existentes entre os 

pensadores que se dedicaram às causas da classe oprimida, Paulo Freire e Antônio Gramsci. 

As teorias dos referidos autores têm grande aproximação e são fundamentais para esta 

pesquisa haja vista que discutem não só sobre a função exercida pelos intelectuais na luta de 

classes como também abordam a conscientização das classes subalternas. 

Se para Paulo Freire a construção de uma hegemonia prescindia da atuação de líderes 

revolucionários, em Antônio Gramsci, os intelectuais orgânicos da classe subalterna 

desempenhavam papel fundamental na construção de uma contra-hegemonia. Ambos os 

sujeitos representavam a classe trabalhadora e estavam imbuídos na formação política dos 

excluídos. 

É importante destacar que, para esses teóricos, a tomada de consciência é o passo 

inicial para a libertação dos homens, e está relacionada com a transformação da realidade 

social da classe oprimida. É com esse intuito que atuam os intelectuais orgânicos da classe 

subalterna e os líderes revolucionários. Conforme esses autores, é tarefa do educador 

considerar o contexto social dos educandos. Dessa forma, encontramos mais uma 

aproximação entre os autores, ou seja, a valorização do saber popular. 
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Em Paulo Freire (1992, p. 71), a concepção de mundo acumulada pelos sujeitos, como 

também os conhecimentos adquiridos na prática, designam-se de “saber de experiência feito”. 

Nesse sentido, o autor enfatiza que o senso comum deve ser considerado em todo o processo 

educativo, ou seja, a experiência do educando deve ser vista pelo educador como sabedoria. 

Desse modo, a teoria freireana enfatiza a importância do saber científico dialogar com o saber 

popular gerando a síntese cultural. 

Segundo Antônio Gramsci, reside um núcleo de bom senso no senso comum, isto é, 

embora no grau do senso comum, é possível refletir criticamente sobre a realidade social. 

Com isso Gramsci desconstrói a ideia de que a atividade intelectual se restringe a categorias 

de cientistas especializados. Dessa forma, Gramsci (1986) considera que todos os homens são 

filósofos, assim, devem construir as próprias concepções de mundo. 
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5 ATUAÇÃO DOS LÍDERES NA CONFIGURAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 

 

Em um primeiro momento, a opção foi abordar a discussão sobre os processos de 

civilização em sentido geral e depois aprofundar a reflexão sobre a comunidade específica do 

campo de pesquisa, o Morro da Conceição. 

Norbert Elias (1993), em sua obra O processo civilizador, especialmente os conceitos 

de Configuração e Interdependência, possibilita, ainda que com um tempo histórico 

imensamente inferior que o utilizado pelo autor, identificar as relações que se estabeleceram 

entre os indivíduos, grupos e as instituições no que se refere às práticas de educação popular 

em saúde desenvolvidas na comunidade pesquisada. 

Compreende-se o processo civilizador como uma transformação ocorrida na 

sociedade, que traz novas configurações nas relações sociais. Esse processo não ocorre pela 

ação de indivíduos separadamente, mas é resultado das relações entre os indivíduos na 

construção da história. A teoria do processo civilizador conduz à grande discussão a respeito 

da relação do indivíduo com a sociedade (ELIAS, 1994). O autor descreve um modelo que 

não se limita a explicar um processo social particular, mas busca abordar “a questão do como 

e do porquê de processos sociais de longa duração” (ELIAS, 2001, p. 146). 

Nesse sentido, a teoria elisiana faz uma análise de modelos sociais apoiados em 

mudanças ocorridas na “sociedade de corte” ao longo de processos históricos. Em sua obra, 

Elias reflete sobre a civilização dos costumes e o desenvolvimento dos modos de conduta, 

indicando como ocorreram as mudanças e as forças que as motivaram. O autor enfatiza a 

transformação da civilização ocidental por um processo de controle das emoções, 

interiorização de códigos e condutas, formando sociedades e Estados medievais, feudais e 

modernos (ELIAS, 2001). No processo histórico, a violência e o comportamento desregrado 

deram espaço à interiorização da cordialidade, da autodisciplina e da contenção dos afetos. 

Além disso, os sentimentos de vergonha e repugnância tiveram forte influência no controle 

das emoções, das condutas e dos padrões civilizados. Elias discute o aperfeiçoamento dos 

comportamentos e as mudanças nos costumes das sociedades europeias ao longo de gerações 

para compreender o processo civilizador. Nesse sentido, analisa as mudanças admitindo que 

as emoções individuais são progressivamente autocontroladas simultaneamente às 

transformações ocorridas na sociedade.A teoria de Elias fundamenta-se no fato de que não 

tem como compreender a vida social considerando-se cada indivíduo isoladamente (ELIAS, 

2001).  
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 Segundo o autor, “[...] o fato de que os outros, como a própria pessoa, tenham uma 

vontade própria impõe limites à vontade individual de cada um dentre eles, dá uma estrutura e 

uma dinâmica próprias à sua vida em comum” (ELIAS, 2001, p. 154). Nessa direção, Elias 

(1994) faz uma crítica ao entendimento do indivíduo como “personalidade fechada”; o autor 

compreende o ser como “personalidade aberta” e direcionada para o outro. Trata-se, dessa 

forma, de entender que os indivíduos são interdependentes, formando um nexo denominado 

configuração. 

O autor elabora uma forma de compreender as relações entre indivíduo e sociedade, 

construindo um conceito de configuração contrário ao pensamento de que o indivíduo e a 

sociedade são antagônicos. Aborda as mudanças sociais de longa duração, possibilitando-nos 

visualizar os movimentos que levam os indivíduos a ser dependentes uns dos outros (ELIAS, 

1994). Dessa forma, o autor reflete sobre a dicotomia existente entre indivíduo/sociedade, 

enfatizando que os seres humanos devem ser pensados como indivíduos em sociedade 

simultaneamente (ELIAS, 2006).  

Elias enfatiza a existência de processos de agrupamentos por meio de inúmeras 

cadeias invisíveis de relacionamentos, nas quais os equilíbrios de poder determinam a conduta 

das pessoas. Nesse sentido, a configuração é entendida como um padrão mutável no jogo das 

relações, cuja interdependência supõe um entrelaçamento flexível em constante movimento. 

Tanto em pequenos grupos quanto em sociedades mais complexas, esse padrão pode ser 

aplicado, pois em ambos os casos constituem-se as cadeias de interdependência (ELIAS, 

2008). 

Elias (1994; 2008) respectivamente utiliza o “modelo da dança” ou “modelo de jogos” 

como analogia para ilustrar sua análise, evidenciando uma visão dinâmica das estruturas 

sociais, pois tanto a dança quanto o jogo, não têm existência própria fora dos dançarinos ou 

dos jogadores. Sendo assim, o comportamento dos dançarinos ou dos jogadores direciona-se 

pela interdependência no contexto da configuração.   

Utilizando os modelos de jogo, Elias (2008) discute o caráter processual das relações 

de interdependência, como também indica o modo como muda a teia de relações humanas de 

acordo com a distribuição do poder. Baseando-se nesses modelos ilustrativos, Elias aponta o 

caráter relacional entre os indivíduos analisando as tensões e as disputas de poder. Nessa 

interação das pessoas que dançam ou jogam com outras pessoas podem ocorrer conflitos, 

trazendo mudança na configuração. Elias (2008, p. 191) afirma: “A ascensão e queda de 

grupos dentro das configurações e as tensões e conflitos estruturais concomitantes são centrais 

em todos os processos evolutivos.” 



82 

 

A teoria elisiana também trata o conceito de função. Na sua concepção, o conceito é 

um atributo das relações humanas em que os indivíduos nunca desempenham funções 

exclusivas. Elias (1993) enfatiza que, com a crescente divisão de funções na sociedade, e a 

ampliação da interdependência social existente entre os indivíduos, surgem diversos 

interesses; cada uma dessas funções pode predominar de acordo com o modo de distribuição 

de poder.  

Desse modo, sempre que houver interdependência funcional desempenhada por um 

indivíduo em relação a outro, o equilíbrio de poder estará presente. Portanto, em sua teoria, 

encontra-se mais uma aproximação (relações funcionais e distribuição de poder) que estão 

relacionadas com as reflexões inerentes à teoria da configuração social (ELIAS, 2008). 

Articulando a teoria elisiana com o objeto empírico desta pesquisa, é importante 

destacar que, com o desenvolvimento da cidade, emergiram os primeiros subúrbios, a 

crescente expansão imobiliária expulsou dos aterros, alagados e mangues uma parte 

significativa da classe subalterna.  No início dos anos 1980, Dom Hélder Câmara já alertava 

no Boletim da Arquidiocese de Olinda e Recife: 

 

Na região, Recife passa a ser depositária das vastas parcelas de camponeses 
expulsos de suas terras. Aumenta a população. Cresce desordenadamente a 
cidade. A especulação imobiliária e a política de urbanização baseadas nos 

interesses econômicos dos grupos dominantes, deslocam as camadas pobres 
para os populosos Morros, periféricos sem nenhuma infra-estrutura. Dessa 
forma, o Recife, se por um lado, expande-se em Região Metropolitana, por 
outro lado destaca-se na região nordestina, como a cidade de maior 
importância política e econômica, mas também pelas precárias condições de 
vida e de trabalho em que vive a grande maioria da população. (CÂMARA 
citado por ARQUIDIOCESE DE OLINDA E RECIFE, 1981). 

 

O processo de povoação e crescimento do Morro da Conceição não foi planejado 

(Figura 10). Gradualmente, o bairro foi povoado por pessoas pobres vindas do interior, para 

ocupar a periferia da capital, em busca de sonhos e conseguir melhores condições de vida. 

Assim, pessoas que habitavam as regiões ribeirinhas, alagadiças da cidade, vieram abrigar-se 

no Morro da Conceição. “As ruas que hoje têm Código de Endereçamento Postal eram vielas 

e pequenos becos na década de 70, que, apoiados e organizados pelas comunidades eclesiais 

de base começaram a constar nos mapas oficiais [...].” (SANTANA, 2012, p. 102). 
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Figura 10– Casa Amarela no início de sua ocupação  

 

Fonte: Silva (1994, p. 14). 

 

Foi nesse contexto, de precárias condições de vida, que teve início a ocupação na 

Comunidade do Morro da Conceição, segundo padre Reginaldo Veloso: “Quando a gente 

chegou aqui no Morro da Conceição, a problemática do lixo era uma coisa totalmente 

absurda, a praça do Morro da Conceição, sobretudo a parte das crianças, era uma grande 

lixeira com porcos e urubus.” 

Esse contexto expressa a interdependência entre os indivíduos e o Estado, pois apesar 

de ninguém ter planejado a ocupação no Morro, ela surgiu em decorrência principalmente da 

desigualdade social. Se, por um lado, o processo de modernização beneficiou a classe 

favorecida, por outro lado, excluiu a classe desfavorecida gerando diversos problemas sociais. 

Dentre os problemas sociais existentes nesse período no campo da saúde, destaca-se a 

mortalidade infantil, pois no bairro não tinha água potável nem coleta de lixo. De acordo com 

a entrevistada Mauricéia Santiago: “Existia na comunidade um grande índice de criança 

desnutrida, que morria por conta de diarreia, dificuldade alimentar.” 

 

Esse tecido básico, resultante de muitos planos e ações isoladas, pode dar 
origem a mudanças e modelos que nenhuma pessoa isolada planejou ou 
criou. Dessa interdependência de pessoas surge uma ordem sui generis, uma 

ordem mais irresistível e mais forte do que a vontade e a razão de pessoas 
isoladas que a compõem. (ELIAS, 1993, v. 2, p. 194, grifo do autor). 

 

Compreendemos que o poder público não planejou a construção de favelas e morros, 

contudo essas foram as consequências de mudanças de ordem estrutural na cidade. O 

crescimento constante e desordenado no Recife fez com que a classe desfavorecida fosse 
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aglomerando-se nos morros. Na década de 1970, em uma reportagem da Revista Veja, pode-

se perceber a face cruel do crescimento da cidade nesse período.  

 

Casa Amarela está no centro de uma área onde vive 60% da população pobre 
do Recife. Em seus milhares de mocambos, falta de higiene e desnutrição 
estão invariavelmente juntas. E a taxa de mortalidade infantil, ali, chega a 
um nível quase inacreditável: morre uma de cada quatro crianças que nascem 
– índice duas vezes e meio superior ao de São Paulo. (RECIFE..., 1976, p. 
48). 

 

Na visão de Hochman (1993), a complexidade paulatina das configurações sociais – 

mais indivíduos, mais interdependência – prescindia de uma autoridade pública que 

priorizasse políticas de saúde para solucionar os efeitos da interdependência social.  

A noção de interdependência de Norbert Elias já foi utilizada em algumas pesquisas. 

Hochman (1993), por exemplo, no trabalho intitulado Regulando os efeitos da 

interdependência: sobre as relações entre saúde pública e construção do Estado (1910- 

1930), afirma que o processo de como o Estado foi tornando-se o responsável em prover a 

saúde pública, isto é, executar uma política de saúde pública compulsória para toda a 

sociedade, é resultado da conscientização da interdependência social por parte das elites 

(HOCHMAN, 1993). 

Outra importante pesquisa que utiliza o conceito de configuração relacionada com a 

saúde pública é o de Batista (2011), Saneamento, educação e instrução: a configuração do 

campo da saúde pública no Piauí (1937-1945). A referida pesquisa busca compreender quais 

foram as ações realizadas pelo Estado que possibilitaram a criação de um arranjo institucional 

para a saúde pública no Piauí e a maneira como os serviços de saúde pública foram 

executados pela autoridade sanitária estadual (BATISTA, 2011). 

Dessa forma, percebe-se a importância do conceito de configuração e interdependência 

para esta pesquisa, pois: 

 

O processo de coletivização do bem-estar, e de formação do Estado, é um 

processo mais específico de mudança e rearranjo nos elos da 
interdependência humana e de seus impactos, e está contido num processo 
mais geral e de longa duração, o processo civilizatório. (HOCHMAN, 1993, 
p. 4). 

 

O conceito de configuração social em Elias é primordial para o estudo, pois possibilita 

a reflexão sobre o movimento existente na configuração da política de saúde e da comunidade 

do Morro da Conceição. 
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 À luz da teoria elisiana, uma configuração pode ser definida como uma rede de 

interação em que os indivíduos, grupos e instituições estabelecem relações de 

interdependência (ELIAS, 1993).  

Para compreender como ocorreu esse processo, faz-se uma aproximação da realidade 

empírica do Morro da Conceição com o conceito de interdependência e configuração. 

Segundo Elias, a interdependência vai tornando-se mais presente nas sociedades complexas, 

conforme aumenta a divisão das funções. De acordo com o autor, as possibilidades de poder 

vão distribuindo-se de forma menos desigual, mesmo que continue havendo uma 

coordenação. No livro O processo civilizador, Elias (1993) demonstra um deslocamento do 

monopólio privado para o público e um aumento na distribuição de poder. 

Na comunidade do Morro da Conceição, o poder passou por um processo de 

descentralização no momento em que ganhou destaque a autonomia dos grupos organizados 

em relação ao governo, ou seja, os problemas relacionados com a saúde passaram a contar 

com as decisões tomadas pela comunidade.  

Assim, com base no pensamento de Elias, percebe-se que as ações políticas 

historicamente foram, aos poucos, tornando-se mais descentralizadas, ou seja, em decorrência 

da divisão de funções, foram criados grupos e comissões de saúde e, posteriormente, os 

conselhos municipais de saúde, tornando as pessoas mais interdependentes.  

Dessa forma, segundo Elias, “[...] à medida que a diferenciação funcional torna as 

pessoas interdependentes a muitos níveis, elas se tornam simultaneamente mais dependentes 

do centro, no que respeita à sua coordenação e integração” (ELIAS, 1998, p. 159). 

A teoria de Elias demonstra que, quanto maior o monopólio, menor é o poder do 

monopolizador sobre a maioria dos indivíduos, e maior é a dependência do governante diante 

da imensa teia humana. Assim, é preciso distribuir esse poder para tentar uma harmonia entre 

cooperação e tensão: 

 

Sua força [do governante] depende [...] por um lado da preservação de um 
certo equilíbrio entre os diferentes grupos e de um certo grau de cooperação 
e coesão entre os diferentes interesses da sociedade, mas também, por outro 

lado, da persistência entre eles de tensões e conflitos nítidos e permanentes 
de interesse. (ELIAS, 1993, p. 149). 

 

Segundo Elias (1993), na formação do monopólio que possibilitou a criação do que 

hoje se conhece por Estado houve fluxos e refluxos de centralização e descentralização. Desse 

modo, pode-se afirmar que na maneira de se comportar diante da ausência dos serviços de 

saúde houve grandes mudanças; trata-se de um processo de transformação que inicialmente 
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eram ações coletivas, porém de caráter voluntário e comunitário, e, finalmente, tornaram-se 

ações estatais. Com base em Hochman (1993), pode-se considerar que a precariedade das 

soluções voluntárias foram controladas pelas políticas de saúde produzidas pelo Estado, que 

passou a assumir determinadas demandas. 

Na análise de Hochman (1993), a consciência da interdependência social, por parte do 

Estado, tornou possível o desenvolvimento de uma política de saúde pública nacional e 

compulsória voltada para toda a sociedade. 

Dessa forma, com base em Hochman (1993), pode-se inferir que o caráter histórico da 

coletivização da saúde no Morro da Conceição, a transformação da saúde em um bem 

público, que exige cada vez mais ações públicas, associam-se à criação do SUS, materializada 

pelo desenvolvimento de diversas ações e programas – posto de saúde, Programa Saúde da 

Família, Programa de Saúde Ambiental, Programa de Agente Comunitário de Saúde (Pacs), 

Programa Academia da Cidade, etc.; Os moradores do Morro foram atores políticos que 

exerceram o controle social e atuaram na configuração da comunidade e da política de saúde. 

 

A consciência da interdependência social, político e territorial significou 
uma etapa na constituição de um sentimento de comunidade nacional, que 
implicou uma reflexão e um debate sobre os arranjos institucionais e as 
políticas eficazes para solucionar os efeitos negativos da interdependência. 
(HOCHMAN, 1998, p. 48).  

 

Nessa perspectiva, percebe-se que existem diversos agentes na configuração do campo 

da saúde pública do Morro da Conceição, e tais agentes tiveram diferentes graus de 

participação, como também assumiram diferentes papéis nesse movimento de configuração. 

Para compreender como se deu esse processo, retomam-se algumas considerações 

anteriormente descritas. 

Os efeitos da política econômica do regime militar levaram a Igreja Progressista a 

intervir na realidade dos moradores do Morro da Conceição. Essa intervenção só obteve êxito 

com o envolvimento da comunidade, daí a criação do Conselho de Moradores. Nesse 

contexto, destaca-se a participação dos profissionais da saúde que, motivados por questões de 

ordem ideológica ou compromisso com uma proposta política, desempenharam importante 

papel. 

Sendo assim, com base no pensamento de Batista (2011), compreende-se que a 

configuração da saúde pública, na comunidade do Morro da Conceição, expressa-se pela 

interdependência que foi estabelecida entre o Estado opressor e os diversos segmentos – 
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igreja, conselho de moradores, líderes comunitários e profissionais da saúde. Cada entidade 

assumiu diferentes funções no movimento da configuração da comunidade. 

Essa dinâmica permite identificar os conflitos e as tensões que havia entre o Estado e 

os grupos que protagonizaram o movimento de educação popular em saúde na comunidade do 

Morro da Conceição.  

 

O conceito de configuração em Elias nos permite pensar que o Estado não é 
uma entidade com existência própria, é antes o conjunto dos elos de 
interdependências que se estabelecem entre os diversos grupamentos sociais. 

Pensar a saúde pública como uma configuração de interdependência é pensar 
o caráter dinâmico que foi estabelecido entre o Estado centralizador e 
disciplinador e os diversos indivíduos e grupos sociais. (BATISTA, 2011, p. 
21). 

 

De acordo com a teoria elisiana, essa interação pode ser consciente ou inconsciente: 

“Se quatro pessoas se sentarem à volta de uma mesa e jogarem cartas, formam uma 

configuração. As suas ações são interdependentes.” (ELIAS, 2008, p. 141). 

Utilizando a metáfora do jogo, Elias evidencia que a interdependência que ocorre entre 

indivíduos ao redor de uma mesa também ocorre na sociedade, pois esta seria o resultado das 

configurações dos grupos sociais em seu interior. Nessa direção, Elias aponta o caráter 

mutante das configurações: 

 

Por configuração entendemos o padrão mutável criado pelo conjunto dos 
jogadores – não só pelos seus intelectos, mas pelo que eles são no seu todo, a 
totalidade das suas ações nas relações que sustentam uns com os outros. 
Podemos ver que esta configuração forma um entrançado flexível de tensões. 
A interdependência dos jogadores, que é uma condição prévia para que 

formem uma configuração, pode ser uma interdependência de aliados ou 
adversários. (ELIAS, 2008, p. 142). 
 

Dessa forma, o autor indica que a interdependência entre os grupos sociais aliados ou 

adversários pode acarretar conflitos sociais e reivindicações. Especificamente, na comunidade 

do Morro da Conceição, houve muitas situações em que as normas favoreceram os interesses 

da classe que estava no poder. As regras não foram construídas de acordo com o interesse da 

classe trabalhadora, e sim da classe dominante, por isso a dificuldade da aceitação pelos 

moradores do bairro.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nesse sentido, pode-se afirmar que ocorreram várias reivindicações e conflitos entre 

os grupos e o Estado em decorrência da monopolização do poder, e consequentemente, a 
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exclusão dos serviços de saúde, marcando fortemente a história do Morro pela presença das 

reivindicações. 

 

No presente contexto, talvez seja suficiente chamar a atenção para o fato de 
que, de modo geral, os estratos inferiores, os grupos marginais e mais 
pobres, num dado estágio do desenvolvimento, tendem a seguir suas paixões 
e sentimentos de forma mais direta e espontânea, regulando-se sua conduta 
menos rigorosamente que a dos respectivos estratos superiores (ELIAS, 
1993, v. 2, p. 210). 

 

Segundo Elias, o poder relaciona-se com o fato de que existem grupos que “podem 

reter ou monopolizar aquilo que outros necessitam, como por exemplo, comida, amor, 

segurança, conhecimento, etc. Assim, quanto maior as necessidades desses últimos, maior é a 

proporção de poder que detêm os primeiros” (ELIAS, 1994, p. 53). 

Entretanto, Elias demonstra que o monopólio desses fatores depende do monopólio do  

conhecimento, pois tanto quanto o poder militar, o conhecimento representa uma forma de 

exercer o poder. Nesse sentido o autor enfatiza que “o acesso a um conhecimento mais amplo, 

a maiores e mais compreensivos meios de orientação, incrementa o poder potencial dos 

grupos humanos” (ELIAS, 1994, p. 57). 

Essa afirmação remete ao fato de que o processo educativo realizado pela igreja 

progressista teve forte influência na conscientização política da comunidade do Morro da 

Conceição, fato que acarretou a descentralização paulatina do poder, antes centrada apenas na 

figura do Estado. Essa interdependência foi responsável por determinar, em grande parte, o 

comportamento dos moradores. No que se refere à interdependência entre indivíduos e 

entidades, o entrevistado Paulo Santana relata: “A saúde é um dos grandes instrumentos de 

mobilização social para transformar a sociedade. Claro que nenhum desses instrumentos 

isoladamente vai fazer, é preciso uma interconexão, uma interdisciplinaridade entre todos para 

ajudar.” 

Os governantes detinham o poder de decisão com relação aos problemas enfrentados 

pela população, entretanto o empoderamento dos sujeitos decorrente do processo educativo 

resultou na criação de mecanismos de participação do povo nas decisões relativas à saúde 

pública. “Nessa perspectiva, as relações Estado-sociedade passam de um paradigma 

clientelista-repressor, subordinando-a (a sociedade) mediante relações de poder assimétricas, 

hierárquicas e patrimonialistas, para um paradigma de cidadania.” (FALEIROS, 2006, p. 36). 
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No Morro da Conceição, essa participação materializou-se por meio dos grupos e 

comissões pertencentes ao Conselho de Moradores. Com a criação do SUS, essa participação 

foi institucionalizada por meio dos Conselhos de Saúde.  

 

As pessoas interagem dentro de uma rede, com funções próprias e 
determinadas, de acordo com o grau de tensão que ocupam nela; possuem 

obrigações como fio único e como fio ligado; não significa que são estáticas, 
pois a rede está em movimento, o que obriga um remodelar independente e 
dependente da vontade dos indivíduos; diria que há um jogo de diálogo de 
inter-relações, de contraposições e posições de movimento (ELIAS, 1994, p. 
37).  

 

Essa dinâmica baseada no diálogo ocorreu no processo histórico, na transformação da 

vida em comunidade, formando nos indivíduos a consciência política. Foi justamente essa 

inter-relação dos diversos atores que impulsionou as reivindicações do movimento de 

educação popular em saúde. Segundo a entrevistada Rose Mary: “Naquela época, para se 

crismar, era preciso fazer um juramento de que se engajaria nas lutas da comunidade.” Por 

esse depoimento, podemos afirmar que a Igreja Progressista do Morro da Conceição foi uma 

entidade que teve grande influência na mobilização dos moradores em busca de melhores 

condições de vida. 

Sendo o indivíduo constituído pela relação com outro indivíduo, a prática educativa é 

resultado das relações sociais; pois o homem é “um ser de relações e não só de contatos, não 

apenas está no mundo, mas está com o mundo. Estar com o mundo resulta de sua abertura à 

realidade, que o faz ser o ente de relações que é” (FREIRE, 1979, p. 39). 

Segundo Elias (1993, v. 2, p. 195): “Toda essa reorganização dos relacionamentos 

humanos se fez acompanhar de correspondentes mudanças nas maneiras, na estrutura da 

personalidade do homem, cujo resultado provisório é nossa forma de conduta e de 

sentimentos ‘civilizados’.” 

Desse modo, articulando a teoria com o campo de pesquisa, compreende-se que as 

intervenções vinculadas à Educação Popular em Saúde, decorrentes da interação de diversos 

indivíduos, resultaram na mudança de postura da comunidade, ou seja, a comunidade 

começou a controlar as ações do Estado e, consequentemente, interferiram na configuração da 

política de saúde. 

Diversos autores abordam a categoria controle social. Na visão de Carvalho (1995), 

controle social representa a relação Estado-sociedade, em que esta tem a incumbência de 

exercer controle sobre aquela. Valla (1993) trabalha a categoria, controle social, em um 
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Estado democrático que inova o modo de gerenciar os recursos públicos. Segundo Cohn 

(2000), a categoria controle social representa o processo participativo da sociedade previsto 

na lei do SUS (BRASIL, 1990). Abreu (1999) faz uma análise por meio da categoria 

gramsciana de Estado ampliado, ou seja, há uma relação orgânica entre sociedade política e 

sociedade civil. Da mesma forma, Correa (2002) fundamenta-se em Gramsci, e afirma que o 

campo das políticas sociais é contraditório, pois, por meio desse campo o Estado controla a 

sociedade, e simultaneamente incorpora suas demandas. Segundo Correa, o controle social é a 

capacidade que os movimentos organizados na sociedade civil têm de influenciar na gestão 

pública, controlando os recursos estatais, com o intuito de atender aos interesses da 

coletividade. Pode-se observar que na análise desses autores sobre o controle social há uma 

implícita relação de interdependência existente entre Estado e sociedade civil.  

Segundo Gramsci (2000), o Estado é o conjunto da sociedade política e da sociedade 

civil que mantém o consenso dos governados. De acordo com Correa (2014, p. 3), uma 

estratégia utilizada pelo Estado para manter esse consenso é por meio da criação de políticas 

públicas que atendam aos interesses da classe trabalhadora na busca da hegemonia através da 

“guerra de posição” conforme Gramsci. 

No campo da saúde, as conferências e conselhos de saúde constituem importantes 

políticas públicas que têm o papel de exercer o controle social. Foi a pressão do movimento 

popular por todo o Brasil que levou o Estado a criar espaços institucionais de participação da 

classe subalterna. 

Analisando o período do regime militar, podemos observar que a classe dominante 

detinha o controle social, entretanto, em decorrência do processo de democratização a partir 

da Constituição de 1988, as classes subalternas entraram na disputa do poder na medida em 

que passaram a intervir nas normas estabelecidas pela classe favorecida, lutando pelos seus 

interesses na busca de uma reforma na política pública de saúde. 

 Em Elias (1993), o aumento da divisão de funções na sociedade, e consequentemente 

o crescimento da interdependência funcional de um grupo em relação a outro, resulta no 

equilíbrio de poder, ora de um lado, ora de outro lado. A partir do momento em que se 

formaram grupos organizados no âmbito do Conselho de Moradores do Morro, o poder 

tornou-se menos centralizado na classe dominante. 

 

[...] o controle social não é do Estado ou da sociedade civil, mas das classes 
sociais. Por isso é contraditório, pode ser de uma classe ou de outra, pois a 
sociedade civil enquanto momento do Estado é um espaço de luta de classes 
pela disputa de poder. É a partir desta concepção de Estado – com a função 
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de manter o consenso além da sua função coercitiva –, quando incorpora as 
demandas das classes subalternas, que se abre a possibilidade de o Estado ser 

controlado por essas classes, a depender da correlação de forças existente 
entre os segmentos sociais organizados na sociedade civil. (CORREA, 2014, 
p. 6). 

 

Dessa forma, apesar desse novo cenário proporcionado pela reforma sanitária, 

observa-se que existe um longo caminho no que concerne à efetivação de uma saúde pública 

que contemple, de fato, os preceitos do SUS. O sistema público de saúde brasileiro teve 

grandes avanços, contudo, no que se refere especificamente às práticas educativas realizadas 

nas unidades de saúde, observa-se que há uma incoerência com relação aos princípios do 

SUS. Apesar da existência de um movimento contra-hegemônico incorporado por muitos 

profissionais da saúde, a partir da reforma sanitária brasileira (RSB) até os dias atuais, é 

evidente o comportamento conservador de grande parte dos profissionais que estão inseridos 

no âmbito do SUS.  Sendo assim, constata-se que: 

 

[...] a RSB não é um processo finalizado, diante das lacunas evidenciadas no 
que se refere às promessas de ampliação da consciência sanitária e 
efetivação do direito à saúde. Há de se considerar que a estratégia 

hegemonicamente adotada pela RSB até o momento deu conta de 
proporcionar um contexto interessante e desafiador, com importantes 
avanços na área de produção de conhecimentos e na legitimação da contra-
hegemonia por intermédio da institucionalização do SUS, com 
potencialidade para construção de um novo bloco histórico. (SILVA; 
TEIXEIRA, 2014, p. 1.290). 
 

 

De acordo com Stotz (2003), a contra-hegemonia só teria legitimidade, utilizando o 

termo de Gramsci de “guerra de posição”, apenas se apoiada por uma sólida união entre 

militantes que atuaram no contexto da reforma sanitária, o que não ocorreu, porque, segundo 

o autor, esses articuladores do movimento sanitário tiveram várias restrições impostas pela 

nova configuração das instituições públicas de saúde.  

Nesse sentido, é importante destacar que, especificamente na comunidade do Morro da 

Conceição, nas décadas de 1970 e 1980, houve uma ampla mobilização popular na qual 

diversos militantes lutaram por causas comuns; entretanto, a ocupação dos espaços públicos, 

gerou paulatinamente o enfraquecimento do movimento, pois muitos líderes que, ao lado da 

classe dominada lutavam pela saúde pública da comunidade, passaram para o lado da classe 

dominante visando interesses pessoais.  
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Enquanto a organização popular crescia, à espreita os partidos políticos 
observavam atentamente seus movimentos e líderes. Vimos por várias vezes 

o tão politizado Morro se dividir, os companheiros de lutas se tornaram 
companheiros do partido A, camaradas do partido B e correligionários do 
partido C. Com a chegada dos governos populares, amigos e companheiros 
de lutas deixaram de ser oposição e foram ser situação, e neste ínterim, 
calaram as organizações de crianças, de jovens e de mulheres. Nossos líderes 
tornaram-se estrangeiros em suas próprias comunidades, rezando baixinho 
em casebres e em casas que ainda os aceitavam. (SANTANA, 2012, p. 102). 

 

Desse modo, os principais líderes que protagonizaram o movimento de saúde 

assumiram cargos nas gestões governamentais. De acordo com Freire (1981), isso ocorre 

porque o Estado opressor atua no sentido de beneficiar algumas “lideranças” da classe 

dominada como estratégia para conservar a estrutura imposta. 

Gramsci (1986) utiliza a categoria transformismo para explicar esse mesmo fenômeno, 

que, segundo Coutinho (1985, p. 114), é quando certos representantes da classe subalterna 

mudam de lado, ou seja, ocorre uma “cooptação ou assimilação pelo bloco de poder das 

frações rivais das próprias classes dominantes ou até mesmo de setores das classes 

subalternas”. 

Nessa perspectiva, de forma geral, a lógica neoliberal incorporada pelos governos 

subsequentes ao regime militar até os dias atuais impactou negativamente nas instituições 

públicas de saúde. Um exemplo disso foi que durante o governo Collor os recursos destinados 

à saúde foram reduzidos em quase a metade, levando ao sucateamento dos serviços públicos 

(MENDES, 1996). 

Observa-se, entretanto, que não se trata apenas de recursos financeiros. Vale 

questionar também os recursos humanos, ou seja, que tipo de formação
19

 vem sendo ofertada 

aos profissionais da saúde, ou melhor, qual o perfil dos profissionais inseridos no âmbito do 

SUS; esse é um ponto fundamental, porquanto essa formação vai refletir diretamente nas 

práticas educativas de saúde oferecidas à população.  

Albuquerque (2003), em sua tese de doutorado, investigou, entre outras coisas, 

profissionais das equipes de saúde do município do Recife, que participaram de capacitação 

para atuar no campo da EPS, e concluiu que a cultura e a formação acadêmica assistencial 

individualista são os principais fatores para que a incorporação dos princípios teóricos e 

políticos da EPS seja parcial. 

                                                   
19

 “Na prática concreta, universidades, faculdades e institutos responsáveis pela formação de pessoal em saúde 

continuam produzindo com eficiência e grande sucesso intelectuais orgânicos às classes dominantes [...], na 

medida em que os sujeitos formados nesse sistema posicionam-se tendencialmente de modo conservador frente 

às demandas políticas e sociais da população e mostram-se antagônicos a políticas estratégicas de Estado 

destinadas à superação da imensa dívida social brasileira.” (ALMEIDA FILHO, 2014, p. 2.534). 



93 

 

É nesse sentido que cabe uma ampla análise sobre quais os interesses políticos e 

corporativos próprios da lógica capitalista vêm impondo limites ao pleno desenvolvimento da 

RSB e, consequentemente, interferindo nas práticas de educação em saúde. 

 

5.1Quadros temáticos  

 

Essa etapa da pesquisa fundamenta-se em Bardin (2011) e consiste na sistematização 

dos discursos das entrevistas. O objetivo é identificar as tendências dos conteúdos mapeados e 

nesse sentido realizar as devidas inferências. Foram elaborados quadros temáticos com 

respostas dos entrevistados que refletem os objetivos e problemas levantados na pesquisa. 

 

Quadro 4 – Categoria temática: diálogo entre saberes 
(continua) 

“Com a pedagogia de Paulo Freire, a gente partia do saber do povo e chegava ao saber 
científico. Quando você valoriza o saber fazer do povo você também aprende, pois eu aprendi 
muito mais coisas com o povo do que com os livros. Meu papel foi sistematizar experiências e 
agregar valores, ou seja, era uma troca de experiências. Descobri que a planta medicinal é o 
saber do povo. Vim para cá aprender com o povo. O povo também tem base científica, é a 
sabedoria dele. (Entrevistado Celerino Carriconde) 
 

“As práticas se davam em cima da mobilização. A partir do saber popular, nós íamos 
discutindo a questão de que saúde não é ausência de doença, e sim que saúde tem uma 
conceituação muito mais ampla. Tínhamos o papel de descodificar a linguagem médica 
hegemônica.” (Entrevistado Paulo Santana) 
 

“Aprendemos primeiro com eles, para depois repassar para eles nosso conhecimento na 
linguagem deles. A gente usava o método Paulo Freire na saúde. A medicina começou do saber 
popular, pois tudo que você começa a observar o homem tem a capacidade de transformar. 
Aprendi muito com o saber popular. Na relação humana, a gente repassa a sabedoria, mas 

aprende também a sabedoria deles. Estávamos ali aprendendo e repassando. A gente tinha 
reunião, tinha votação e muitas vezes eu nem tecia opinião, eu apenas esperava a opinião deles 
e depois descodificava para mudar alguma coisa. Nunca fui autoritária, sempre fui igual a eles. 
Isso a gente aprendeu quando estudamos Paulo Freire. A comunidade tinha voz, a gente usava 
a democracia na comunidade, a gente tinha voto e meu voto tinha o mesmo peso que o voto dos 
comunitários. (Entrevistada Cristyna Cardoso) 
 

“Os profissionais da saúde aprenderam com a comunidade; com essa mentalidade nova muito 
mais dialogal, eles criaram oportunidades de compartilhamento dessas experiências e 
contribuíram também pelo lado dos seus conhecimentos científicos. Pessoas sentarem juntas, 
conversarem sobre os próprios saberes, uma ensinando à outra. Era a dinâmica da educação 
popular que se fazia em nível de saúde, sentar em roda para conversar, o aprofundamento da 

consciência, o aprendizado dos fazeres nessas rodas de conversa. Os agentes de saúde tinham 
esse cuidado em construir com as pessoas um conhecimento novo, de chegar a um patamar 
novo de consciência e de prática onde o saber de cada um era valorizado, compartilhado. Os 
profissionais de saúde voluntários chegavam com esse apoio, mas um apoio que se traduziu em 
formação continuada. As pessoas aprendiam também na troca de saberes novos saberes e 
também saberes que vinham da ciência, da academia, com esses profissionais.” (Entrevistado 
padre Reginaldo Veloso) 
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Quadro 4 – Categoria temática: diálogo entre saberes 

                                                                                                                               (conclusão) 

“Aquele conhecimento teórico tem muito daquela experiência que foi vivida e registrada por 
alguém. Aquilo que estão adquirindo como conhecimento é resultado de trabalhos que já 

estavam sendo feitos, de uma prática que já havia que é justamente o conhecimento popular. Os 
profissionais da saúde voluntários já ultrapassavam essa coisa de ficar só no que nos dizem os 
livros, é uma questão de se abrir para experimentações possíveis. Esses saberes têm de 
dialogar, tanto nós quanto eles vivenciamos esse diálogo.Os profissionais da saúde voluntários 
aprenderam muito com a comunidade, havia uma troca e um aprendizado muito 
grande.”(Entrevistado Jairo Gomes) 
 

“No Mops, toda Casa Amarela se unia para trocar experiências. Dona Graciema, daqui do 
Morro, foi convidada pela UFPE para levar uma experiência de comparar por meio de uma 
galinha os órgãos do ser humano e os órgãos da galinha.Tanto a comunidade quanto os 
profissionais de saúde voluntários, foram favorecidos. O saber só é importante quando 
transmitido para outras pessoas. Com a interação, o saber não para, pois está sempre em 

movimento ajudando tanto um lado como o outro. É uma troca de experiência.Era nessas 
comunidades que os profissionais voluntários trocavam experiências.”(Entrevistada Helena 
Lopes) 
 

“Não é só o saber das academias que vale. A gente levou esse conhecimento do corpo humano 

através da aula da galinha que Dona Graciema dava. Dona Graciema, do ponto de vista da 
escolaridade, era analfabeta, mas ela sabia fazer muitos remédios. Se você for ver, quase todos 
os remédios feitos nos laboratórios usavam as plantas. Os profissionais da saúde voluntários 
respeitavam nossas experiências, tinham respeito pelo conhecimento popular e eles 
estimulavam ainda a gente a dar valor ao nosso conhecimento, e quando a gente não sabia, eles 
traziam umas informações de livro.” 
(Entrevistada Mauricéia Santiago) 

 

“Tinha essa troca de experiências, trouxe o seu conhecimento técnico como profissional 
médico, mas tinha a contrapartida de também aprender com a pessoa da comunidade. Se não 
tivesse o saber popular, a gente praticamente não tinha nada, porque a gente une o saber 
popular, que são as plantas medicinais, ao saber científico que também é importante.Os 

profissionais da saúde voluntários aprenderam muito com a comunidade. Quando eles 
chegaram aqui, tinham o conhecimento da universidade, mas não tinham o conhecimento do 
movimento popular. Tanto eles trouxeram o conhecimento técnico de universidade, como 
estavam abertos para aprender com a gente a questão do trabalho comunitário. Tínhamos uma 
relação de diálogo, pois tudo que a gente ia fazer, a gente se reunia, decidia em conjunto; o 
profissional de saúde voluntário não decidia nada sozinho, todas as decisões eram tomadas em 
conjunto.” (Entrevistada Rose Mary) 

 

“O aprendizado que os profissionais da saúde voluntários obtiveram foi o saber popular, pois 
quem passou por aqui levou uma bagagem também, existia uma troca.” (Entrevistada Mariza 
Albino) 
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Quadro 5 – Identificação de tendências do tema diálogo entre os saberes 

EXISTIA DIÁLOGO ENTRE OS SABERES? 

Entrevistado Justificativa do Entrevistado 

Celerino 
Carriconde 

 

Sim A gente partia do saber do povo e chegava ao saber científico 

Paulo 
Santana 

Sim 
As práticas se davam em cima da mobilização a partir do saber 
popular 
 

Cristyna 
Cardoso 

Sim 

Aprendemos primeiro com eles para depois repassar para eles o 
conhecimento na linguagem deles. Quando tinha reunião, muitas 
vezes eu nem tecia opinião, eu apenas esperava a opinião deles e 
depois decodificava para mudar alguma coisa. Nunca fui 
autoritária, sempre fui igual a eles. A comunidade tinha voz, a 

gente usava democracia na comunidade 
 

Reginaldo Veloso Sim 

Os profissionais da saúde aprenderam com a comunidade. Com 
essa mentalidade nova muito mais dialogal, criaram 
oportunidades de compartilhamento dessas experiências, e 

contribuíram também pelo lado dos seus conhecimentos 
científicos. Os agentes de saúde tinham esse cuidado de construir 
com as pessoas um conhecimento novo, de chegar a um patamar 
novo de consciência, onde o saber de cada um era valorizado 
 

Jairo Gomes Sim 
Esses saberes têm de dialogar, tanto nós quanto eles vivenciamos 
esse diálogo 
 

Helena Lopes Sim 

Era nessas comunidades que os profissionais voluntários 

trocavam experiências 
 

Mauricéia 

Santiago 
Sim 

Os profissionais da saúde voluntários tinham respeito pelo 
conhecimento popular, e eles estimulavam ainda a gente a dar 

valor ao nosso conhecimento 
 

Rose Mary Sim 

Tanto eles trouxeram o conhecimento técnico de universidade, 
como estavam abertos para aprender com a gente o trabalho 
comunitário.Tínhamos uma relação de diálogo, tudo que a gente 

ia fazer a gente se reunia, todas as decisões eram tomadas em 
conjunto 
 

Mariza Albino Sim 
O aprendizado que os profissionais da saúde voluntários 

obtiveram foi o saber popular. Existia uma troca. 
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Quadro 6 –Categoria temática: conscientização 

                                                                                                                       (continua) 

“Se você quer trabalhar com o povo você tem de partir da consciência ingênua dele que é a 
consciência mítica que é a religião, se a religião tem ações missionárias para melhores 
condições de vida para o povo, que é realizar o plano de Deus o plano de verdade, de amor e de 
justiça, aí revoluciona. Você pega toda a mística do cristianismo e trabalha com ele para ele 

entender que tem de mudar porque está na Bíblia. Todo esse processo da Teologia da 
Libertação foi que criou essa mudança na mentalidade do povo em geral e levou a essa 
mudança radical. Quando você tem uma mística, não só de ir à missa comungar, mas quando 
você tem uma mística de procurar servir como Cristo fez, muda sua mentalidade. A gente tinha 
a consciência do direito, mas também do dever, sempre trabalhava direitos e deveres. Eles 
tinham consciência da realidade porque nesse ponto a igreja, através de padre Reginaldo, 
reforçava muito isso no Morro da Conceição.” (Entrevistado Celerino Carriconde) 

 

“Quando a gente vai mobilizando esse povo que vai acordando e entendendo que ele é um 
cidadão e que ele tinha direito, então esse povo vai se mobilizando nessa direção. Fizeram o 
despertar do povo nessa direção. Os líderes populares tinham uma visão geral de que havia 
ausência de políticas sociais. Havia níveis e níveis de consciência.” (Entrevistado Paulo 

Santana) 
 

“Houve um grande processo de conscientização da comunidade através de uma série de coisas 
que foram discutidas na comunidade. A comunidade como um todo começou a ter consciência 

da realidade, as pessoas vieram para a história por uma questão humanista.” (Entrevistada 
Cristyna Cardoso) 
 

“Essa expressão de igreja se consubstanciava em um compromisso dos cristãos com a vida do 
povo do bairro, com a mudança que precisava acontecer primeiro nas consciências e a partir 

das consciências, nas atitudes, nas práticas, na organização popular, na luta por direitos, nas 
muitas conquistas que se conseguiram aqui. Os cristãos das comunidades contribuíam para o 
processo de conscientização da população. Muita gente cresceu, desenvolveu-se em uma 
consciência de cidadania, em uma consciência política, consciência de classe. Toda essa prática 
de se reunir, colocar os problemas, aprofundar a consciência dos problemas e das 
responsabilidades, assumir tarefas coletivamente e se construindo como pessoas que são 
sujeitos de direitos, tudo isso se deu através das rodas de conversa. A comunidade se 

debruçando sobre seus problemas, sofrendo na pele os vários tipos de carências, aos poucos vai 
passando por um processo de tomada de consciência. Foi uma iniciativa de ir ao encontro da 
população para ajudá-la a tomar consciência e se organizar como podia. Tudo que se 
conquistou em nível de política pública no campo da educação da saúde; e tudo que tem haver 
com as necessidades básicas da população se deveu a essa tomada de consciência da 
população. O pessoal na medida em que se conscientiza vai ficando mais exigente e vai 
percebendo o que não percebia antes. A igreja contribuiu decisivamente para um processo de 

conscientização.”(Entrevistado Reginaldo Veloso) 
 

“Tinha que se ter uma consciência de que resolvido o meu problema eu tinha que continuar 
participando das ações, pois o aprendizado me fez ver que eu tinha que ser solidário também 
com os outros, era um processo de conscientização. Não havia participação geral não, a maioria 

se envolvia em ações pontuais. Participar mesmo, apenas se fosse alguma coisa que mexesse 
diretamente com seus calos. Quando eu falo de comunidade, estou me referindo àquelas 
pessoas que se organizam, tinha o conselho, tinha grupos e comissões, essas pessoas tinham 
uma consciência melhor.” (Entrevistado Jairo Gomes) 
 

“A contribuição da igreja foi a conscientização, mostrar à população que ela tinha os seus 
direitos, tinha os seus deveres [...].”(Entrevistada Helena Lopes) 
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Quadro 6 – Categoria temática: conscientização 
                                                                                                                             (conclusão) 

“Tinha dois tipos de atuação, tinha um grupo que estava mais à frente, tinha uma consciência 
muito grande dos seus direitos, da realidade do bairro, da cidade, do Estado, do Brasil e lá 
fora.Tinha um grupo muito grande de pessoas que tinha consciência desses direitos e fazia um 

trabalho de formação com o restante da população. Nesse meio tempo mais gente ia tomando 
consciência dos seus direitos. 
Uma grande conquista foi as pessoas tomarem consciência dos seus direitos. A igreja tinha uns 
sermões muito bons, a homilia é muito recheada de reflexão. Essa história toda deixava a gente 
sem entender direito, depois no outro dia entendia mais um pouquinho, no outro ano entendia 
mais um pouquinho. A gente se reunia para assistir aos programas políticos e depois fazer 
debate para saber o que cada um dizia, discutir as formas de superar as necessidades, fazia 

dinâmica de como a gente confrontar com os políticos. A gente discutia a influência da mídia 
na vida da comunidade. Tivemos uma formação política de um ponto de vista bem abrangente. 
[...] O agente de saúde tinha aquele papel de trabalhar a consciência do cidadão, refletir com 
ele sobre seus direitos sociais; a importância de uma política pública de saúde que atendesse ao 
seu direito como cidadão, e ao mesmo tempo dar informações de como se tratar, de como se 
cuidar e prevenir que as crianças morressem.”(Entrevistada Mauricéia Santiago) 
 

“Com todos os grupos que havia, a gente fazia conscientização. Havia uma consciência da 
realidade porque não era apenas o pessoal do conselho de moradores que participava, eram os 
moradores também.” (Entrevistada Rose Mary) 
 

“Foi um início mesmo de despertar, da conscientização, de buscar, de rever toda a história e ir 
atrás do objetivo que era a ação mesmo, foi o que aconteceu no Morro.” (Entrevistada Mariza 
Albino). 

 

 
Quadro 7 –Identificação de tendências do tema conscientização 

(continua) 

HOUVE UMA TOMADA DE CONSCIÊNCIA? 

Entrevistados Justificativa do Entrevistado 

Celerino Carriconde Sim 

Todo esse processo da teologia da libertação foi que 
criou essa mudança na mentalidade. A gente tinha 
consciência do direito, mas também do dever. 
 

Paulo Santana Sim 

Quando a gente vai mobilizando, esse povo vai 
acordando e entendendo que ele é um cidadão e que 
tinha direitos. Havia níveis e níveis de consciência. 
 

Cristyna Cardoso Sim 

Houve um grande processo de conscientização da 
comunidade através de uma série de coisas que foram 
discutidas. A comunidade como um todo começou a 
ter consciência da realidade. 
 

Reginaldo Veloso Sim 

Muita gente cresceu, desenvolveu-se em uma 
consciência de cidadania, em uma consciência 
política, consciência de classe. Tudo que se 
conquistou em nível de política pública no campo da 
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educação da saúde se deveu a essa tomada de 
consciência da população. 

Quadro 7 – Identificação de tendências do tema conscientização 
(conclusão) 

HOUVE UMA TOMADA DE CONSCIÊNCIA? 

Entrevistados Justificativa do Entrevistado 

Jairo Gomes Sim 

Quando eu falo de comunidade, estou me referindo 
àquelas pessoas que se organizam, essas pessoas 

tinham uma consciência melhor. 
 

Helena Lopes Sim 
A contribuição da igreja foi a conscientização. 
 

Mauricéia Santiago Sim 

A igreja tinha uns sermões bons, a homília é recheada 
de reflexões. Havia um grupo muito grande de 
pessoas que tinham consciência desses direitos e fazia 
um trabalho de formação com o restante da 
população. O agente de saúde tinha o papel de 

trabalhar a consciência do cidadão. 
 

Rose Mary Sim 

Havia consciência da realidade porque não era apenas 
o pessoal do conselho que participava, eram os 
moradores também. Com todos os grupos que havia a 

gente fazia conscientização. 
 

Mariza Albino Sim 
Foi um início mesmo de despertar, da 
conscientização, de rever toda a história e ir atrás do 

objetivo. 

 

 
Quadro 8 –Categoria temática: saúde como instrumento de libertação  

                                                                                                                             (continua) 

“A medicina era o instrumental que eu tinha para mudar a sociedade. Nosso trabalho era servir 
ao povo, tinha que usar os próprios recursos no tratamento da doença através das plantas, e 
atendê-los com um profissional prescrevendo a planta que eles têm, depois educar utilizando a 

pedagogia de Paulo Freire a partir do saber deles.” (Entrevistado Celerino Carriconde) 
 

“A saúde como instrumento de luta e de enfrentamento à falta da democracia. O trabalho tinha 
o objetivo de empoderar a população no sentido de sua libertação do saber médico opressor.No 
meu penúltimo ano do curso de Medicina em uma prova de terapêutica, eu sugeri na prova 

escrita uma planta medicinal para uma paciente com uma leve hipertensão].”(Entrevistado 
Paulo Santana) 
 

“Saúde não era só o posto médico, era educação, alimentação, transporte, esse era o conceito 

que se tinha de saúde. Começamos a levar uma nova visão de saúde. Quando começamos a 
passar filmes e ficar junto da comunidade, começaram as reivindicações. Discutia-se a vida na 
comunidade. Usamos de tudo, a criatividade, as práticas eram passeios olhando o mundo, 
discutindo a vida. Depois do filme, sempre se discutia sobre o que estava acontecendo, as 
pessoas falavam cada uma no seu linguajar e cada vez a gente aprendia mais.Tinha um remédio 
que a gente passava lá que era hortelã miúda para ameba [...]. Sabemos que as ervas curam 
[...].A gente detinha o conhecimento daquelas plantas que davam e dá resultado 
[...].”(Entrevistada Cristyna Cardoso) 
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Quadro 8 – Categoria temática: saúde como instrumento de libertação  
                                                                                                                             (conclusão) 

“A população se descobre também como sujeito e não somente como beneficiário do processo.  
A questão das ervas, dos remédios caseiros, teve também uma expressão maior. Os paliativos 
eram as práticas de saúde popular que o povo sempre teve, os chás e outras simpatias de que o 
povo se valia para cuidar de suas crianças porque não encontravam facilidade de atendimento 
por parte do poder público.” (Entrevistado Reginaldo Veloso) 
 

“Fazia-se uma leitura política do porque a gente vivia numa situação tão difícil. A gente criava 
as alternativas, mas sempre colocando para a própria população que aquilo dali não era o fim e 
sim o meio. A utilização das plantas e ervas medicinais no tratamento da saúde foi também um 
elemento muito forte [...]. A importância da alimentação e a importância do uso das plantas 
medicinais, pois os remédios eram muito caros, e além de ser caro cura uma coisa e descura 

outra, então as plantas têm uma eficácia melhor.” (Entrevistado Jairo Gomes) 
 

“A comunidade aprendeu a lutar e a buscar melhorias para si, a buscar aquilo que estava 
precisando, a mudança desse mundo para um mundo melhor. A teoria de Paulo Freire ajudou 

muito, a caminhada da população aqui da comunidade foi em cima de Paulo Freire, pois tudo 
vem da educação. Os temas trabalhados eram a melhoria da saúde, da vida, que consistia no 
caminhar para um mundo melhor. Não eram melhorias apenas da comunidade, mas se lutava 
por melhorias da sociedade. Minha universidade daqui do Morro da Conceição é a 
universidade popular, que vivenciei por muito tempo, essa sua prática é a que dá a maior 
fortaleza de uma caminhada justa. Às vezes o doente não tinha dinheiro para comprar remédio, 
e os agentes de saúde estavam ali com plantas medicinais e ajudavam resolvendo o problema 

com chás medicinais.” (Entrevistada Helena Lopes) 
 

“Esses profissionais da saúde voluntários estimulavam a gente a participar das conferências 
de saúde, estimulavam a ler. A gente refletia muito a situação do bairro, como melhorar, 
discutia muito as políticas públicas de saúde. Essa coisa da educação em saúde pode ser 

entendida não só como o tratamento do corpo e da doença, mas nas conquistas nas outras áreas 
que a gente conseguiu. A gente tinha muito essa consciência de como ser um cidadão político 
atuante para mudar minha realidade, como você não ter medo do opressor, você sair da 
condição de dominado. [...] O uso de plantas medicinais como uma área da Saúde, e você nem 
estava ajudando a indústria farmacêutica a ficar mais rica, e tinha esse outro lado do remédio 
que surtia um efeito bom e que você ficava bom e podia usar [...]. São saberes populares que a 
gente adquire, que algumas pessoas não aceitam, mas que ajudam a gente no dia a dia.” 

(Entrevistada Mauricéia Santiago) 
 

“Tudo estava interligado, todas as ações que a gente fazia tinha uma interligação entre a saúde 
e a melhoria da comunidade. [...] A gente costuma dizer que o Morro quando está reunido é 
uma escola, é mais que uma universidade, porque com nossa participação em todas essas 

atividades aprendemos muito, a gente aprendia com quem sabia ler e escrever e aprendia 
também com quem não sabia ler e escrever. Algumas pessoas aqui do Morro, os primeiros 
moradores, tinham o costume de usar as plantas medicinais, se tivesse uma dor de barriga 
[...].A gente se tratava muito com plantas medicinais naquela época, até chegar ao médico.” 
(Entrevistada Rose Mary) 
 

“O povo ali estava sabendo o que queria, eram pessoas politizadas que não tinham medo de 
falar, sabiam seus direitos, sabiam reivindicar. A Igreja exerceu o papel de despertar, de fazer 
com que os paroquianos começassem a ver a importância e a força que eles tinham. As plantas 
medicinais ajudaram muito [...]. Cristyna era médica e fazia atendimentos às crianças, fazia o 
atendimento clínico levando muito nessa linha das plantas.” (Entrevistada Mariza Albino) 
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Quadro 9 – Identificação de tendências do tema saúde como instrumento de libertação 

SAÚDE ERA UM INSTRUMENTO DE LIBERTAÇÃO? 

Entrevistados Justificativa do Entrevistado 

Celerino 
Carriconde 

Sim 

A medicina era o instrumental que eu tinha para mudar a 

sociedade. Tinha de usar os próprios recursos no tratamento da 
doença através das plantas. 
 

Paulo 
Santana 

Sim 

A saúde como instrumento de luta e de enfrentamento à falta de 
democracia. O trabalho tinha o objetivo de empoderar a 

população no sentido de sua libertação do saber médico opressor. 
No meu penúltimo ano do curso de medicina, eu sugeri em uma 
prova escrita uma planta medicinal. 
 

Cristyna 
Cardoso 

Sim 

Saúde não era só posto médico, era educação, alimentação, 
transporte; começamos a levar uma nova visão de saúde, que 
saúde era aquela luta que eles tinham ali. A gente detinha o 
conhecimento daquelas plantas que davam e dão resultado. 
 

Reginaldo Veloso Sim 

A população se descobre também como sujeito e não somente 
como beneficiário do processo. Os paliativos eram as práticas de 
saúde popular de que o povo se valia para cuidar de suas 
crianças. 
 

Jairo Gomes Sim 

Fazia-se uma leitura política do por que a gente vivia em uma 
situação tão difícil. A gente criava as alternativas, mas sempre 
colocando para a própria população que aquilo dali não era o 
fim, e sim o meio. A utilização das plantas medicinais no 
tratamento da saúde foi um elemento muito forte. 
 

Helena Lopes Sim 

A comunidade aprendeu a buscar, através daquilo que estava 
precisando, a mudança desse mundo para um mundo melhor. Às 
vezes o doente não tinha dinheiro para comprar remédio, e os 
agentes de saúde tentavam ajudar com chás medicinais. 
 

Mauricéia 
Santiago 

Sim 

Estimulavam a gente a participar das conferências, estimulavam 
a ler. A gente refletia a situação do bairro, discutia as políticas de 
saúde, tinha consciência de como ser um cidadão político 
atuante, não ter medo do opressor, sair da condição de dominado. 
São saberes populares que a gente adquire, que algumas pessoas 

não aceitam, mas que ajudam no dia a dia. 
 

Rose Mary Sim 

Todas as ações que a gente fazia tinha uma interligação entre a 
saúde e a melhoria da comunidade. O morro quando está reunido 

é mais que uma universidade, com a nossa participação 
aprendemos muito. A gente se tratava muito com plantas 
medicinais, naquela época, até chegar ao médico. 
 

Mariza Albino Sim 

A igreja exerceu o papel de fazer com que os paroquianos 

começassem a ver a importância e a força que eles tinham. Eram 
pessoas politizadas, sabiam seus direitos, sabiam reivindicar. As 
plantas medicinais ajudaram muito. 
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Quadro 10 –Categoria temática: atuação na configuração da política de saúde 
(continua) 

“Através do Conselho de Moradores, a comunidade enfrentava o poder público. Com a 
municipalização, passamos a obrigar o Estado a receber uma comissão da comunidade no 
Conselho Municipal de Saúde. O Estado não se responsabilizava pela saúde pública, com a 
criação do SUS, o Estado passou a ser obrigado por isso. Foi uma luta que, dentro de um 
contexto nacional, participou especificamente o Morro da Conceição.” (Entrevistado Celerino 

Carriconde) 
 

“No fim da década de 1980, já tínhamos esses conselhos de saúde que foram fruto da Comissão 
de Saúde de Casa Amarela. A comissão participou do Conselho de Saúde de Casa Amarela no 

fim da década de 1980 e intervinha diretamente nos debates sobre as políticas de saúde. O PSF, 
a medicina comunitária de família, nasceu dessas práticas populares. Hoje muita coisa que 
temos na saúde é graças ao movimento das voluntárias. Participei da construção da Política 
Nacional da Educação Popular em Saúde, documento fruto dessa grande mobilização.” 
(Entrevistado Paulo Santana) 
 

“Fomos à 8.ª Conferência reivindicar os direitos dos agentes de saúde e depois disso eles foram 
reconhecidos. Depois dessa conferência, o movimento não parou. Através do Conselho de 
Moradores, a comunidade passou a controlar as ações do Estado. Na conferência, pudemos 
reivindicar melhores condições para a população. A gente pode intervir e ter direito a vez e 
voz.” (Entrevistada Cristyna Cardoso) 
 

“Os profissionais de saúde voluntários foram de grande importância, como um movimento que 
teve peso na mudança da política de saúde do país. Os voluntários iam às casas, conheciam as 
pessoas, como hoje o Programa Saúde da Família faz e começou com esses voluntários. O 
pessoal no seio das associações e conselhos de moradores tinha as equipes de saúde que se 
interessavam especialmente na luta pela saúde do povo e foram realmente os pioneiros na luta 

que resultou no SUS. O instrumento de controle era o Conselho de Moradores com suas várias 
equipes, que se mobilizavam, que faziam assembleias da população, que formavam comissões, 
que iam reivindicar na prefeitura, no governo do Estado. Essas coisas é que levaram o poder 
público a responder a esses pleitos. Tanto havia uma importância do conselho no próprio bairro 
como um espaço de debate, de discussão, de organização de luta, quanto havia esse papel de 
representação da população no poder público.”(Entrevistado Reginaldo Veloso) 
 

“O espaço privilegiado para fiscalizar na comunidade do Morro da Conceição era o Conselho 
de Moradores. Foram aparecendo outros espaços além do Conselho de Fiscalização das 
Políticas Públicas, e fomos ocupando. Na área de Saúde, sempre se fazia as conferências de 
saúde e nós presente. Era do conselho que saiam as proposições, os encaminhamentos de 
debate e diálogo com o poder público. Depois do debate, encaminhava-se um documento a 

algum órgão que tinha responsabilidade com aquela problemática. Esse trabalho contribuiu 
para propor ao Estado um modelo diferente de assistência à saúde. A política de hoje, de 
atenção básica à saúde, tem origem lá nesse movimento. A institucionalização do SUS foi 
resultado desse trabalho que vinha sendo feito. Esses movimentos que foram surgindo nas 
comunidades foram forçando para que lá mais na frente o SUS fosse institucionalizado e 
incorporadas todas essas práticas feitas nas comunidades.”(Entrevistado Jairo Gomes) 
 

“Onde havia plenária, estávamos presentes como uma grande representação da comunidade, 
para participar do que estava sendo oferecido e reivindicar para o bem da comunidade. Onde 
havia uma brecha para falar sobre saúde, a comunidade estava lá para participar, reivindicar. 
Em todas as reuniões com o governo, a comunidade estava presente, os representantes iam 

reivindicar, dar sugestão, debater com o pessoal. Havia ações pontuais por meio do 
desenvolvimento social de cada grupo, as autoridades colheram o que era bom para se 
transformar no SUS.A saúde pública chegou a fazer vários projetos que nasceram aqui no 
Morro da Conceição, fruto do trabalho da comunidade.”(Entrevistada Helena Lopes) 
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Quadro 10 – Categoria temática: atuação na configuração da política de saúde 
(continuação) 

“Eu participei de grandes momentos da luta pela saúde nesse país, a luta pela implantação do 
SUS. A gente participou da primeira conferência municipal de saúde onde a gente ia construir 
uma política, uma proposta de como deveria ser a política de saúde no município, no estado e 
no Brasil. A gente iniciava um processo de discussão de como essa política de saúde pública 
está acessível a todo mundo. O agente comunitário de saúde se tornou um cargo que hoje em 

dia é reconhecido nacionalmente, então foi uma grande contribuição do Morro, para o país, 
para a política pública de saúde, e também para a comunidade. A gente contribuiu muito para a 
efetivação do SUS, participando das conferências, elaborando propostas de saúde, mandando 
para as conferências, comparecer lá defendendo para que as propostas fossem aprovadas. A 
gente estava o tempo todo discutindo a importância de ter uma saúde pública de qualidade e 
gratuita, essa participação nas conferências, na elaboração de propostas, na ida a comissões. 
Quando se formava uma frente em termos de cidade do Recife, a gente tinha representação lá 

lutando por essas questões. Hoje em dia, a gente tem assento paritário em tudo que é conselho, 
isso foram conquistas. O Morro deu uma contribuição muito grande a esse SUS. Participei de 
vários encontros para discutir o que era o SUS, como de fato ia atender a população, de onde ia 
tirar recurso, foi uma construção de muitos anos. A gente atuava dentro do ponto de vista 
político pela garantia dos direitos de saúde pública. A política pública já era muito discutida, 
mas ela não acontecia, tinha que garantir que acontecesse e tinha que transformar o que não 
acontecia e que a gente queria em política pública. A gente ia a muitas conferências, 
questionava muito, tinha o nome de comunidade briguenta. O reconhecimento da política de 

saúde comunitária, o papel do agente comunitário de saúde como uma pessoa que sai de dentro 
do posto e vai até a casa. O médico, a gente dizia que os médicos tinham que ir à casa dos 
pacientes, isso parecia uma utopia. Hoje em dia, a gente vê os programas de saúde que tem e 
naquela época a gente era tachado de doido porque defendia que fosse política pública. Isso é 
conquista. A gente vê uma coisa que a gente iniciou naquela época com as experiências de 
saúde na comunidade. O médico se deslocar do seu gabinete e ir até a casa da pessoa fazer uma 
intervenção; são práticas que na época eram ações de saúde comunitária que se transformaram 

em políticas públicas. Lutamos para efetivar.”(Entrevistada Mauricéia Santiago) 
 

“Participamos da 8.ª Conferência Nacional de Saúde em Brasília. Provamos por A mais B em 
Brasília que o SUS tinha que sair, ou seja, a população que era tratada como indigente também 

é cidadã, contribuiu para o crescimento do país, e que tinha que ter unidade de saúde disponível 
para atender a população que não tinha a carteira assinada. A gente começou a controlar as 
ações do Estado com nossa participação,uma vez que a gente participava e trazia melhorias 
para a comunidade a gente também fiscalizava através do Conselho de Moradores. A gente 
reivindicava para que o agente comunitário de saúde fosse reconhecido e hoje os agentes de 
saúde são reconhecidos. Mobilizamos toda a comunidade para participar do orçamento 
participativo e tivemos um número expressivo de voto lá, assim foi dado seguimento para a 
construção da unidade de saúde do Morro. A luta foi grande, a gente discutia o que a gente 

queria em Casa Amarela. Depois a gente marcava uma reunião, tirava uma pequena comissão 
com os representantes de cada área e ia discutir com o secretário de Saúde na prefeitura. A 
gente começou a se movimentar pelo Brasil e participamos da 8.ª Conferência Nacional de 
Saúde. Levamos nossas reivindicações através de documentos e a partir daí veio a criação do 
SUS. As ações de educação popular em saúde trouxeram uma contribuição para esses 
equipamentos que hoje estão funcionando na saúde. As ações que os agentes comunitários de 
saúde faziam naquela época voluntariamente hoje são feitas por agentes comunitários de saúde 

reconhecidos pela prefeitura da cidade. Os profissionais de saúde voluntários incentivavam a 
comunidade participando dos movimentos organizados da igreja [...] esses profissionais 
participavam das reuniões, participavam das reivindicações.”(Entrevistada Rose Mary) 
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Quadro 10 – Categoria temática: atuação na configuração da política de saúde 

(conclusão) 

“As atividades que são feitas pelo Programa Saúde da Família da prefeitura já eram feitas pela 
comunidade muito antes da criação do SUS. Tudo aquilo que foi feito na comunidade ao longo 
do tempo foi sendo institucionalizado, ou seja, uma coisa que se fazia voluntariamente naquela 
época ainda hoje continua nas unidades de saúde. Os líderes que já trabalhavam com saúde nas 

comunidades começaram a levar as reivindicações, ou seja, começaram a contribuir para a 
organização do SUS. O agente de saúde comunitário foi ideia do movimento popular de saúde. 
Foram levadas ideias de pessoas que estavam ali na base com o povo e sabiam das 
necessidades. Pessoas da gente participavam do movimento de saúde, iam para Brasília lutar 
pela criação do SUS. Foi muito naquela linha de saber o que o Estado estava fazendo, o que 
não devia fazer, o que foi prometido, e não foi cumprido. Foi através do registro do conselho 
que deu para ter esse controle. O Conselho de Moradores exerceu o papel de conscientizar, de 

reivindicar, de controlar as ações do Estado.”(Entrevistada Mariza Albino) 

 

 
Quadro 11 –Identificação de tendências do tema controle social e atuação na configuração da política 
de saúde 

 

HOUVE ATUAÇÃO NA CONFIGURAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE? 

Entrevistados Justificativa do Entrevistado 

Celerino 
Carriconde 

Sim 

O Estado não se responsabilizava pela saúde pública. Com a criação 
do SUS, o Estado passou a ser obrigado por isso. Foi uma luta que, 
dentro de um contexto nacional, participou especificamente o Morro 
da Conceição. 

Paulo 
Santana 

Sim 
O Programa Saúde da Família nasceu dessas práticas populares. 
Hoje, muita coisa que a gente tem na saúde, se deve ao movimento 
dessas voluntárias. 

Cristyna 
Cardoso 

Sim 

Fomos à 8.ª Conferência Nacional de Saúde reivindicar pelos 

direitos do agente de saúde, e depois disso eles foram reconhecidos. 
A gente pode intervir e ter direito a vez e voz. 

Reginaldo Veloso Sim 
No seio dos conselhos de moradores tinha as equipes de saúde que 
foram realmente os pioneiros na luta que resultou no SUS. 

Jairo Gomes Sim 
A política de hoje, de Atenção Básica à Saúde, tem origem lá nesse 
movimento. A institucionalização do SUS foi resultado desse 
trabalho que vinha sendo feito. 

Helena Lopes Sim 
A saúde pública chegou a fazer vários projetos que nasceram aqui no 
Morro da Conceição, que foi fruto do trabalho da comunidade. 

Mauricéia Santiago Sim 

A gente contribuiu muito para a efetivação do SUS. São práticas que 

na época eram ações de saúde comunitária que se transformaram em 
políticas públicas. Lutamos para efetivar. 

Rose Mary Sim 

Começamos a controlar as ações do Estado com nossa participação. 
Provamos por A mais B, em nível de Brasília, que o SUS tinha de 
sair. As ações que os agentes de saúde faziam naquela época 

voluntariamente, hoje são feitas por agentes de saúde reconhecidos 
pela prefeitura. 

Mariza Albino Sim 

O agente de saúde comunitário foi ideia do Movimento Popular de 
Saúde. Foram levadas ideias de pessoas que estavam ali na base com 

o povo, e sabiam das necessidades. Tudo aquilo que foi feito na 
comunidade ao longo do tempo foi sendo institucionalizado. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

6.1 Diálogo entre o saber científico e o saber popular 

 

Os dados desta pesquisa indicam que existia uma relação de diálogo entre a 

comunidade e os diversos segmentos: igreja, profissionais da saúde voluntários, agentes de 

saúde voluntários, conselho de moradores, poder público e outras comunidades. 

A prática educativa realizada na comunidade era realizada por meio do 

compartilhamento de experiências, em que todos os atores envolvidos no processo aprendiam, 

sendo assim, a ênfase era dada aos saberes da população, e não ao suposto “detentor do 

saber”. 

Segundo Freire (1981), no conhecimento como uma doação, o tema é tratado de forma 

estática e sem nenhuma ligação com a experiência existencial do educando. Essa prática que 

reduz o aluno a um mero depósito de conteúdo constitui uma barreira para o empoderamento 

da população, no sentido de tornar o sujeito alienado em relação à sua realidade social, 

dificultando a participação política na luta por melhorias na sociedade. Segundo o autor, o 

importante na relação entre o educador e o educando é manter uma postura crítica em relação 

ao objeto, e não ao discurso do educador em torno do objeto.  

De acordo com Vasconcelos (2004), a ausência do governo perante os problemas 

relacionados com a saúde pública fez com que a comunidade buscasse soluções pelo diálogo 

com o saber científico. Segundo o entrevistado Celerino Carriconde: “Utilizando a pedagogia 

de Paulo Freire a gente partia do saber do povo e chegava ao saber científico.” 

No Morro da Conceição, as práticas educativas realizadas foram permeadas pelo 

diálogo, partindo sempre do saber do povo; por meio do diálogo, os profissionais da saúde 

faziam a decodificação da linguagem médica hegemônica, ou seja, primeiro captavam-se os 

saberes prévios da população para depois agregar novos conhecimentos, utilizando sempre a 

linguagem do povo. De acordo com Cristyna Cardoso: “Aprendemos primeiro com eles, para 

depois repassar para eles nosso conhecimento na linguagem deles.” 

No depoimento de Paulo Santana, fica nítida uma autêntica práxis, ou seja, o diálogo 

em torno dos problemas relacionados com a saúde convergia para uma reflexão/ação. 

 

A gente começava com uma coisa que eles entendiam muito de uma forma 
geral, que era a tradição da fitoterapia. Dessa tradição nós íamos dialogando 
com o diagnóstico epidemiológico presente que eram as doenças. Assim nós 
íamos discutindo a questão de que saúde não é ausência de doença, e sim que 
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saúde tem uma conceituação muito mais ampla. Essas coisas eram que iam 
convergindo na mobilização e que faziam do agente de saúde um agente de 

transformação. 
 

Na concepção de Freire (1981), pelo fato de o conteúdo programático não ser uma 

doação dos que sabem para aqueles que nada sabem, cabe ao educador dialógico devolver de 

forma sistematizada e acrescentada, aos educandos, aqueles saberes que estes lhe repassaram 

de maneira desordenada. 

Sendo assim, podemos observar que a metodologia utilizada por esses profissionais, 

tinha objetivos diversos, por exemplo, valorizar o saber popular, e a partir desse saber, fazer 

um diálogo com o saber científico. Esse processo foi muito importante para os moradores, 

pois a população, nos dizeres de Freire (1981), não era um depósito em que os conteúdos 

eram transmitidos sem a participação da população, mas havia uma troca de experiências, 

com ênfase no protagonismo da comunidade. 

Tanto os profissionais quanto os moradores, foram beneficiados em termos de 

aprendizagem. Segundo Alexandre (2006), os profissionais da saúde voluntários se 

aproximaram da comunidade valorizando seus saberes populares, o que resultou na 

aprendizagem de ambos, conforme observamos no relato de padre Reginaldo Veloso:  

 

Os profissionais da saúde aprenderam com a comunidade; com essa 
mentalidade nova muito mais dialogal, eles criaram oportunidades de 
compartilhamento dessas experiências e contribuíram também pelo lado dos 
seus conhecimentos científicos. O encontro do conhecimento científico que 
surgiu dessas práticas populares é que dá um conhecimento mais rico, em 
que a população se descobre também como sujeito, e não somente como 

beneficiário do processo. 

 

Por um amplo diálogo com os profissionais da saúde voluntários, a comunidade 

incorporou uma nova visão de saúde que tenta “quebrar” com a concepção hegemônica 

solidificada no Brasil. 

Uma prática vivenciada no bairro, que teve uma grande expressão, foram as rodas de 

diálogo. Os dados da pesquisa revelam que essa era a metodologia utilizada na educação 

popular que acontecia no campo da saúde, os moradores conversarem sobre os problemas do 

bairro relacionados com a saúde. Desse modo, padre Reginaldo Veloso ressalta a importância 

de as “pessoas sentarem juntas, conversarem sobre os próprios saberes, uma ensinando à 

outra. Era a dinâmica da educação popular que se fazia em nível de saúde, sentar em roda para 

conversar”. 
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A igreja do Morro da Conceição era pautada pela Teologia da Libertação e tinha um 

compromisso com os moradores. Antes da criação do Conselho de Moradores era na igreja 

que a comunidade se reunia para discutir os problemas vivenciados. Ao contrário da igreja 

conservadora, que não se preocupava com os problemas do bairro, a igreja progressista fazia 

das celebrações um momento em que as pessoas podiam expressar suas dificuldades. Nesse 

sentido, a metodologia utilizada pela igreja era o diálogo baseado na realidade da 

comunidade. 

De acordo com Albuquerque (2003), durante o regime militar, as pessoas eram 

proibidas de expressar sua opinião; no fim da década de 1970, com a efervescência da 

Teologia da Libertação, as comunidades reiniciam o processo de discussão da saúde. Sobre 

isso, Cavalcanti (2013) diz que a comunidade cristã utilizava nos debates trechos da Bíblia e 

faziam a relação com a vida da população.  

A igreja progressista do Morro da Conceição também dialogou com diversas entidades 

internacionais que fomentavam os movimentos populares; por meio desse diálogo, a 

comunidade conseguiu recursos para diversas atividades relacionadas com a saúde. 

É importante destacar que todo esse debate acerca dos problemas relacionados com a 

saúde da comunidade teve a intensa participação das agentes de saúde voluntárias, que 

atuaram como mediadoras desse processo educativo. Essas agentes faziam reuniões com os 

moradores, levando não só informações importantes sobre como cuidar da saúde, mas 

também faziam um diálogo em que cada um expressava sua opinião. Sobre isso, a militante 

Cristyna Cardoso afirma: “A gente tinha reunião, e muitas vezes eu nem tecia opinião, eu 

apenas esperava a opinião deles e depois decodificava para mudar alguma coisa. Nunca fui 

autoritária sempre fui igual a eles”.  

 Em consonância com esse depoimento, temos em Freire (1979) que o diálogo é uma 

relação horizontal de A com B. Dessa forma, Cristyna complementa: “A comunidade tinha 

voz, a gente usava da democracia na comunidade, a gente tinha voto, e meu voto tinha o 

mesmo peso que o voto dos comunitários.” 

Os profissionais da saúde passavam filmes e depois faziam um debate em que cada um 

tinha a liberdade de opinar. No fim do debate, o grupo traçava uma meta para solucionar 

algum problema. “Tínhamos uma relação de diálogo, tudo que a gente ia fazer a gente se 

reunia [...] todas as decisões eram tomadas em conjunto.” (Entrevistada Rose Mary). 

De acordo com Vasconcelos (2004), é com base no diálogo que as soluções vão 

surgindo; Brandão (2003) propõe que o diálogo deve acontecer nos momentos de tomada de 

decisão. Na perspectiva de Silva (2006, p. 79): “A educação popular em saúde vem 
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construindo um diálogo entre os diferentes saberes e fazeres das pessoas numa perspectiva de 

liberdade de expressão.” 

Os profissionais da saúde voluntários estavam abertos para aprender com a 

comunidade, nesse sentido, saberes eram compartilhados e se construía um conhecimento 

mais rico. De acordo com o relato dos entrevistados, o saber popular é um conhecimento 

passado de geração em geração. Esses saberes foram incorporados no cotidiano à cultura dos 

indivíduos, portanto esses indivíduos, como diz Freire, foram criadores de cultura. 

Na concepção de Freire (1981, p. 165): “somente na medida em que os homens criam 

o seu mundo, que é mundo humano, e o criam com seu trabalho transformador, eles se 

realizam. A realização dos homens enquanto homens está, pois, na realização deste mundo”. 

Daí a importância de uma prática educativa humanista, que evidencie os saberes da população 

como mola propulsora para superação da condição de oprimido. 

 As intervenções realizadas pelos profissionais da saúde foram determinantes para a 

comunidade tomar consciência de que o conhecimento científico não é o único conhecimento 

válido, conforme relato da entrevistada Mauricéia Santiago: “Não é só o saber das academias 

que vale.” 

A utilização dos saberes prévios é condição indispensável para que o indivíduo vá, aos 

poucos, familiarizando-se com a temática trabalhada, e, portanto, não compreenda o saber 

científico de forma desconectada da sua realidade social. A teoria de Paulo Freire indica que:  

 

Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo. Daí que seja 
essencialmente tarefa de sujeitos e que não possa verificar-se na relação de 
dominação. Nesta, o que há é patologia de amor: sadismo em quem domina; 

masoquismos nos dominados. Amor, não. Porque é um ato de coragem, 
nunca de medo, o amor é compromisso com os homens. Onde quer que 
estejam estes, oprimidos, o ato de amor está em comprometer-se com sua 
causa. A sua causa de libertação. Mas, este compromisso, porque é amoroso, 
é dialógico (FREIRE, 1981, p. 94). 

 

Fazendo uma aproximação dos dados da pesquisa com a teoria freireana, verificamos 

que os profissionais que atuaram no Morro da Conceição o fizeram com humildade e havia 

implícito um ato dialógico de amor, coragem, além de um desinteressado compromisso com 

os indivíduos, pois de acordo com o relato de Celerino Carriconde: “Se quiser ser levado a 

sério pelos oprimidos, seja igual a eles, então fui morar na favela.” 

Esses profissionais eram compromissados com a causa da comunidade e enfrentaram 

com coragem o preconceito da classe médica hegemônica, pois, de acordo com o depoimento 

de Celerino: “A classe médica dizia que planta medicinal não prestava, hoje já estão 
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reconhecendo, mas naquela época não, tentaram cassar três vezes meu diploma por conta das 

plantas medicinais.” 

Para a classe médica, o saber científico era o único saber válido, além disso, o que 

podemos inferir desse depoimento é que, durante o regime militar, as pessoas não podiam 

expressar sua opinião e muitos menos lutar contra a falta de democracia, e era justamente isso 

que esses profissionais faziam, fomentavam o diálogo entre a população, e isso ameaçava a 

ordem estabelecida pelo regime ditatorial. 

Segundo Freire (1981), a relação de diálogo se faz presente apenas se houver 

humildade. Sendo assim Celerino comenta: “Eu nunca me senti superior, pelo contrário, meu 

papel era humildemente servir às pessoas.” 

Ainda segundo o relato de Celerino: “A classe médica me chamou porque eu fui morar 

na favela, disseram que eu estava desmoralizando a classe médica e me rebaixando [...], 

queriam cassar meu diploma por causa disso.” Sobre isso, Freire (1981) enfatiza que o 

diálogo não é possível se alguma das partes sente que é detentor do saber e os outros são 

“nativos inferiores”. 

A prática médica centrada no biologicismo é uma prática desumanizada, que trata o 

indivíduo como uma máquina em que todos são iguais, esquecendo que cada ser humano é 

único, e é preciso ter a sensibilidade para dialogar com esses indivíduos, considerando suas 

experiências, sua realidade de vida e acima de tudo estar aberto para aprender novos 

conhecimentos. Nessa perspectiva, Celerino Carriconde revela: 

 

O médico nem olhou para a cara dela, total desprezo pela paciente; Tem 
médico aí que nem olha para sua cara, só passa remédio, isso não é 
medicina, e sim mercantilismo. Às vezes, a pessoa vai para o médico para ter 
quem o escute e eu muitas vezes passo uma hora com um paciente escutando 
a pessoa, olhando, olho no olho, escuto a pessoa contando seu drama 
todinho, é uma pessoa que está ali e não uma máquina, uma pessoa cheia de 
conflitos interiores, cheia de mágoa acumulada e que está levando à doença 

dela. 

 

Os profissionais que praticavam a medicina hegemônica tinham total desprezo pelo 

paciente e seus conhecimentos. Segundo Paulo Santana: “A visão até hoje é que o saber 

popular é um saber empírico e o saber científico é o que tem que ser colocado.” Sobre essa 

questão Freire (1981), alerta que o diálogo não é possível quando uma das partes não 

reconhece o conhecimento do outro. 
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É importante esclarecer que essa atuação desumanizada da medicina higienista, que 

nega o diálogo entre os sujeitos, tem origem na cultura das elites. Essa elite que se formou na 

base da civilização ocidental encara tudo que vem do povo como de menor ou nenhum valor.  

A classe desfavorecida era domesticada pela classe dominante, nesse sentido, existiam 

muitas ações paliativas em torno das carências da comunidade. Segundo a entrevistada 

Mauricéia Santiago, essa postura do governo “era um paliativo que ele estava fazendo para 

encobrir tantas outras coisas que a população estava precisando e eles não davam”. 

Segundo Freire (1967, p. 57):  

 

O grande perigo do assistencialismo está na violência do seu antidiálogo, 
que, impondo ao homem mutismo20 e passividade, não lhe oferece condições 
especiais para o desenvolvimento ou a ‘abertura’ de sua consciência. 

 

Esse fechamento ao diálogo era uma ferramenta de opressão, pois saúde para a 

medicina hegemônica era realizada como uma forma de fomentar o ativismo entre o povo. O 

que podemos perceber, nas práticas educativas autoritárias, é que as palavras são ocas, 

palavras que não libertam, como diz Freire, impõe um mutismo, não facilitando o 

desenvolvimento de uma comunicação crítica. Essa dinâmica perpetuada na sociedade 

capitalista é a favor da manutenção da “domesticação” da classe desfavorecida. 

Entretanto, os profissionais humanizados têm um grande respeito pelos saberes da 

população e reconhecem que esse saber é também uma oportunidade de fazer uma leitura 

política da realidade. Em Freire (1981), não há diálogo se não houver fé no poder de criação 

dos homens. Esse acreditar no poder dos homens foi intensamente vivenciado no Morro da 

Conceição. “O saber popular, para mim, é tudo, eu não saberia jamais fazer medicina nem 

saúde se eu não subisse no saber popular, e a partir dele eu visse o mundo. Eu só consigo ver 

o mundo através do saber popular, não tem outro caminho.” (Entrevistado Paulo Santana). 

Outra característica da ação dialógica em Freire (1981) é a colaboração entre os 

sujeitos, que, embora desempenhem papéis distintos, se materializa através da comunicação. 

Conforme o autor, diálogo é comunicação e tem como base a colaboração entre os homens. A 

teoria da ação dialógica freireana tem como princípio que os ideais revolucionários não 

devem ser trabalhados de forma impositiva, mas que deve haver uma adesão das massas pela 

intercomunicação com os homens. Dessa forma, a igreja progressista do Morro, através das 

rodas de diálogo, enfatizava a solidariedade entre os cristãos.  

                                                   
20

  Termo empregado para a utilização da palavra sem que haja uma reflexão crítica entre os sujeitos.  
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“A igreja teve um papel importante aqui no Morro em estimular, pois é 

importantíssimo a pessoa fazer a sua oração, mas essa oração tinha que estar ligada também 

[...] a uma atitude cristã de solidariedade para com o próximo.” (Entrevistado Jairo Gomes). 

Freire (1981) reconhece o diálogo como instrumento que leve à construção de um 

sujeito crítico e libertado, nunca um diálogo que provoque a fúria do opressor.  

“Tinha que saber negociar porque não adiantava chegar lá gritando e esculhambando 

[...] a gente tinha aqui pessoas simples, mas simplesmente sabiam usar a palavra.” 

(Entrevistada Mariza Albino). 

 

6.2 O processo de conscientização  

 

Com base nos depoimentos da pesquisa, fica visível que, nas rodas de diálogo 

realizadas na comunidade, houve um processo de conscientização. As necessidades e 

carências enfrentadas pelos moradores motivaram diversos líderes a realizarem, 

sistematicamente, encontros com os moradores, objetivando refletir sobre os problemas do 

bairro. “A comunidade se debruçando sobre os seus problemas, sofrendo na pele os vários 

tipos de carências, aos poucos vai passando por um processo de tomada de consciência.” 

(Entrevistado Reginaldo Veloso). 

Os encontros para refletir sobre as problemáticas enfrentadas se realizavam em várias 

situações e lugares, tendo sempre alguns líderes mediando o processo de sensibilização de que 

os indivíduos são parte de uma comunidade, por isso devem sempre pensar no coletivo. 

Segundo Freire (1980), as práticas educativas devem ser um processo que permita ao 

indivíduo um posicionamento crítico perante o que é oferecido pelas elites, e ao mesmo tempo 

tenha a habilidade para escolher o melhor caminho. De acordo com a entrevistada Cristyna 

Cardoso: “Eram anseios da comunidade, a gente apenas decodificou esse anseio, orientando 

que existem vários caminhos e que eles deveriam escolher o melhor caminho para seguir.” 

 A teoria freireana nos revela que não há conscientização sem ação e reflexão. O 

trabalho que a igreja do Morro realizava era pautado pelo método “Ver, Julgar e Agir”. Esse 

método consiste em “Ver” o problema existente, ou seja, cada um emitia sua opinião acerca 

do tema em questão; “Julgar”, consistia na reflexão dessa realidade à luz do evangelho; 

“Agir”, eram as ações que podiam ser realizadas para solucionar esses problemas.  

 

Tinha muito aquela teoria do ‘Ver, Julgar e Agir’, [...] como é que você pode 
ver a sua comunidade [...] vamos fazer uma reflexão dos fatos, qual é a 
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situação, e como a gente vai agir diante dessa situação. A gente viu, a gente 
está julgando, e agora qual vai ser o passo de você como cristão, usando o 

exemplo de Jesus Cristo, que não se intimidou diante dos poderosos, como 
você vai poder agir, que contribuição você pode dar para melhorar a sua 
qualidade de vida. (Entrevistada Mauricéia Santiago). 

 

As celebrações realizadas pela igreja do Morro eram um momento para se pensar 

coletivamente acerca dos problemas vivenciados na comunidade. A Bíblia era utilizada como 

instrumento de reflexão e tinha como fundamento principal que o verdadeiro cristão deveria 

ter compromisso com as dificuldades enfrentadas pelo bairro. Dessa forma, percebemos que 

existia uma unidade dialética entre reflexão e ação. 

 

Antigamente a gente fazia grupo de estudo para quem fosse se crismar ou 

fazer Primeira Comunhão, estudava a Bíblia para entender o seu sentido e 
depois a gente ia se crismar. Na Crisma, o padre Reginaldo dizia que a gente 
tinha que se comprometer com a luta da comunidade [...] cada um que se 
crismou ou fez Primeira Comunhão se identificou com algumas lutas, [...] 
daí a gente começou a participar das lutas da comunidade. (Entrevistada 
Rose Mary). 

 

Tendo como ponto de partida a reflexão acerca do Evangelho, a comunidade foi 

incentivada a ter sua organização política em busca de melhores condições para a vida do 

povo. 

Segundo a teoria freireana, a participação política nas lutas sociais permite que o 

indivíduo transite de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. De acordo com 

Freire (1981), a consciência crítica é resultado de uma educação dialogal. No caso desta 

pesquisa, houve um processo educativo baseado no diálogo, em que os líderes atuaram como 

mediadores na comunidade. Esses líderes tinham consciência das estruturas opressoras da 

sociedade e atuaram no sentido de contribuir para que os moradores que não alcançavam esse 

nível de consciência compreendessem as forças sociais da sociedade burguesa.  

Os líderes comunitários não foram os “salvadores da pátria”, parafraseando Freire, 

suas intervenções não tinham a intenção de transmitir uma concepção da realidade como 

verdade absoluta. O objetivo era de, pelo diálogo, estimular a população a ter uma 

compreensão mais crítica do contexto na qual ela estava imersa.  

 

Esta prática implica, por isso mesmo, que o acercamento às massas 

populares se faça, não para levar-lhes uma mensagem ‘salvadora’ em forma 
de conteúdo a ser depositado, mas, para, em diálogo com elas, conhecer, não 
só a objetividade; os vários níveis de percepção de si mesmos e do mundo 
em que e com quem estão. (FREIRE, 1981, p. 101). 
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Segundo o depoimento de Paulo Santana: “Quando a gente vai mobilizando, esse povo 

vai acordando e entendendo que ele é um cidadão e que tinha direitos. Havia níveis e níveis 

de consciência.” 

Dessa forma, podemos inferir que esses líderes revolucionários tiveram uma atuação 

bastante expressiva. Com base em Gramsci, eles assumiram o papel de intelectuais orgânicos, 

pois lutaram contra a medicina hegemônica. 

Quando nos referimos a intelectuais orgânicos, estamos pondo em evidência as 

pessoas coletivas da comunidade, como membros da igreja, profissionais da saúde voluntários 

e outros militantes que tiveram grande importância para o movimento popular de saúde. 

 

A igreja tinha uns sermões bons, a homilía é recheada de reflexões. Tinha 
um grupo muito grande de pessoas que tinham consciência desses direitos e 
fazia um trabalho de formação com o restante da população. O agente de 

saúde tinha o papel de trabalhar a consciência do cidadão.  

 

Enquanto a igreja progressista do Morro, através da Bíblia, incentivava os cristãos a 

refletirem sobre os problemas do bairro, os profissionais da saúde e os agentes de saúde 

voluntários utilizavam as práticas educativas em saúde como ferramenta de reflexão, assim, 

na visão do entrevistado Jairo Gomes, “se fazia uma leitura política de porque a gente vive 

numa situação tão difícil.” Desse modo, fica claro que as práticas educativas em saúde tinham 

por base uma forte dimensão política. 

As práticas educativas realizadas com base no biologicismo tinham como foco o 

tratamento da doença, negando o diálogo entre educador e educando, dessa forma, 

contribuindo para a alienação dos sujeitos envolvidos. Esses profissionais influenciados pela 

medicina tecnicista tratam os sujeitos como meros seguidores de suas determinações, fazendo 

prevalecer a sua voz, o que Freire (1980) designa de “cultura do silêncio”.  

“Esse olhar de médico, não eram todos, mas a maioria só visava o lucro na medicina 

naquela época. [...] Hoje, mesmo com o SUS, o paciente é dividido em partes, ele é atendido 

por parte do corpo.” (Entrevistada Rose Mary). 

Os profissionais que atuaram na comunidade voluntariamente tinham outra concepção 

de saúde. Para eles, o tema trabalhado estava relacionado com a realidade histórica da 

comunidade. Sendo assim, a reflexão sobre as necessidades dos moradores sempre conduziam 

a uma ação em benefício da comunidade, conforme podemos observar no depoimento da 

entrevistada Rose Mary: “A luta foi grande, a gente discutia o que queria em Casa Amarela. 

Depois marcava uma reunião, tirava uma pequena comissão com os representantes de cada 
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área e ia discutir com o secretário de Saúde na prefeitura.” Na visão do entrevistado Jairo 

Gomes: “A oração era importante, mas tinha de estar ligada também a um engajamento.” 

Fica claro, assim que, tanto as intervenções da igreja progressista do Morro quanto a 

dos profissionais da saúde voluntários, tinham uma metodologia baseada na práxis. Sobre essa 

questão, Freire (1981, p. 57) afirma: 

 

A reflexão e a ação se impõem, quando não se pretende, 
erroneamente, dicotomizar o conteúdo da forma histórica de ser do 
homem. Ao defendermos um permanente esforço de reflexão dos 

oprimidos sobre suas condições concretas, não estamos pretendendo 
um jogo divertido em nível puramente intelectual. Estamos 
convencidos, pelo contrário, de que a reflexão, se realmente 
reflexão, conduz à prática. 

 

 Freire (1981) enfatiza a importância da práxis, pois, quando a ação não está 

relacionada com a reflexão, tudo não passa de simples ativismo, que provoca a falsa 

consciência da realidade. 

“Por isto é que esta educação, em que educadores e educandos se fazem sujeitos do 

seu processo, superando o intelectualismo alienante, superando o autoritarismo do educador 

‘bancário’, supera também a falsa consciência do mundo.” (FREIRE, 1981, p. 67). Segundo 

Freire (1980), o fundamental é que os homens, durante uma discussão, vejam-se também 

como criadores de cultura, esse é o ponto inicial da conscientização. Aí está a importância de 

uma educação libertadora: 

 

A importância do saber popular, desde que as pessoas passem por um 
processo educativo, que ajuda elas a descobrirem a importância dos seus 
saberes, o saber popular começa a ter uma importância maior desse ponto de 
vista, o pessoal toma consciência de que sabem coisas importantes, que não 
são apenas beneficiárias de quem vem fazer algum benefício, mas são 
também sujeitos de um saber que, com o saber científico, pode favorecer o 
bem de todos.  (Entrevistado Reginaldo Veloso). 

 

Podemos citar na comunidade a habilidade que alguns moradores tinham em utilizar as 

plantas medicinais como recurso no tratamento da doença. Essa era uma forma de resgatar 

dessas pessoas a dignidade roubada pela sociedade capitalista; a comunidade compreender a 

importância dos seus saberes; muitos desses moradores eram analfabetos, entretanto detinham 

muitos conhecimentos populares. Desse modo, o analfabeto:  
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Descobriria que tanto ele como o letrado tem um ímpeto de criação e 
recriação. Descobriria que tanto é cultura o boneco de barro feito pelos 

artistas, seus irmãos do povo, como cultura também é a obra de um grande 
escultor, de um grande pintor, de um grande místico ou de um pensador. 
(FREIRE, 1967, p. 109). 

 

Esse posicionamento sobre o conceito de cultura rompe com um paradigma 

estabelecido pela elite, evidenciando que todos os homens, independentemente de classe 

social, são produtores de cultura; contribuem, portanto, para a transformação do mundo. 

Na visão de Freire (1980), o processo de conscientização, tem como ponto inicial o 

homem iletrado com sua forma particular de compreender a realidade, que é uma 

compreensão do tipo mágica. Segundo o autor, a educação pode contribuir para a mudança na 

sociedade, substituindo essa compreensão ingênua por uma compreensão crítica. Para que isso 

seja possível, o educador deve, nas suas práticas, utilizar um método que convide o homem à 

crítica.  

Segundo o autor, é preciso fazer com que o homem percorra um caminho para a 

tomada de consciência. Nesse caminho é imprescindível que o homem reconheça seu papel 

ativo na realidade, descobrindo-se como criador de cultura e autor da própria história.  

No caso do Morro da Conceição, foi pelo conhecimento das ervas medicinais que, 

segundo Freire (1980, p. 54): “O analfabeto chega a compreender que a falta de conhecimento 

é relativa e que a ignorância absoluta não existe.” Sendo assim, a comunidade considerava 

que “nós éramos agentes comunitários de saúde [...] Tinha Dona Graciema que, do ponto de 

vista da escolaridade, era analfabeta, mas ela sabia fazer muitos remédios” (Entrevistada Rose 

Mary). 

Essa experiência do Morro da Conceição nos remete a Gramsci (1982) quando afirma 

que todos os homens são intelectuais. Essas pessoas da comunidade detinham uma grande 

sabedoria popular; eram criadoras de cultura, tanto quanto os indivíduos oriundos da classe 

favorecida. Esse ponto é crucial para a afirmação de que o saber popular é tão importante 

quanto o saber científico.   

A educação problematizadora baseada em Freire concebe o homem como ser histórico 

e inconcluso, isto é, em permanente processo de construção. À medida que os indivíduos são 

motivados a refletir sobre o mundo, vão tomando consciência de seu inacabamento e, nesse 

sentido, são capazes de re (criar) sua cultura e sua história. Segundo Freire, a cultura é a 

aquisição sistemática da experiência humana de maneira crítica. 

A criticidade, conforme Freire (1981), significa o desenvolvimento da tomada de 

consciência do sujeito em relação ao seu contexto social, superando a esfera espontânea de 
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apreensão da realidade para alcançar a esfera crítica. Entretanto, o autor destaca que nem 

sempre a tomada de consciência resulta em uma conscientização. 

Compreendemos que, embora houvesse um processo de tomada de consciência por 

parte de muitos moradores, reconhecemos também que nem todos desenvolveram uma 

conscientização de fato. Enquanto alguns, através da unidade reflexão e ação, assumiram uma 

postura de compromisso com as lutas sociais, outros buscavam apenas que suas necessidades 

pessoais fossem atendidas, não se comprometendo como cidadão pela luta por conquistas 

mais amplas para toda a sociedade. 

O que podemos inferir é que as pessoas que se organizavam no âmbito da igreja e do 

conselho de moradores, tinham um nível de consciência mais elevado em relação ao restante 

da população, conforme depoimento do entrevistado Jairo Gomes: “Quando eu falo de 

comunidade, estou me referindo àquelas pessoas que se organizam, essas pessoas tinham uma 

melhor consciência.” 

Não é objetivo desta pesquisa analisar o nível de consciência que se alcançou em 

decorrência do processo educativo realizado na comunidade. Faz-se necessário, entretanto, 

destacar alguns pontos importantes. Compreende-se que houve, por parte da comunidade, 

uma tomada de consciência, contudo, cabe observar que houve a desarticulação do 

movimento de saúde. Um dos motivos desse enfraquecimento se deve à cooptação dos 

principais líderes pelo poder público. Nos dizeres de Freire (1980), teriam os oprimidos se 

convertido, eles próprios, em opressores? Essa é uma pergunta que envolve diversos 

questionamentos, e não temos a pretensão de respondê-la. Contudo, Freire (1980), em sua 

teoria, explica um fenômeno que merece ser ressaltado. O autor cita o exemplo do camponês 

que, promovido a chefe, se torna tirano para seus antigos camaradas. Exemplifica, também, 

pontuando que os homens desejam a reforma agrária não com o objetivo de serem homens 

livres, e sim para serem donos da terra e, desse modo, tornarem-se patrões de outros 

trabalhadores. Isso ilustra o fato de que: “Os oprimidos, num dado momento de sua 

experiência existencial, adotam uma atitude de ‘adesão’ em relação ao opressor. A própria 

estrutura do seu pensamento viu-se condicionada pelas contradições da situação existencial 

concreta que os manipulou.” (FREIRE, 1980, p. 57). 

Os dados da pesquisa indicam que esses líderes passaram de militantes a agentes do 

poder. Segundo a entrevistada Rose Mary: “Teve alguns conflitos porque alguns 

companheiros de luta vestiram a camisa do poder público e esqueceram que eles também 

eram do movimento popular, e aí teve choque.” Segundo Freire (1980), a alienação dos 

oprimidos faz com que esses queiram imitar o opressor. 
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Isso nos faz refletir sobre que tipo de revolução ocorreu no Morro da Conceição, pois, 

segundo Freire (1980, p. 58): “A revolução que transforma uma situação concreta de 

opressão, lançando o processo de libertação, deve ainda enfrentar este fenômeno.” 

 

6.3 Saúde como instrumento de libertação  

 

A medicina hegemônica era uma prática utilizada por inúmeros profissionais da saúde 

que estavam inseridos nos hospitais públicos. Essa prática, pautada pela pedagogia 

tradicional, tem uma visão fragmentada do indivíduo. No campo da saúde, a ênfase é dada ao 

aspecto biológico, desconsiderando a dimensão política do processo educativo.  

Essa concepção de educação em saúde está muito associada ao conceito positivista de 

ensinamento e prevenção de doenças. Caracteriza-se por uma prática reducionista, que tem 

como objetivo mudar o comportamento do indivíduo, fazendo com que ele cuide da própria 

saúde. Segundo Albuquerque (2003), a intervenção desses profissionais é tida como algo 

neutro, omitindo a relação de poder existente em cada ação; e os profissionais, aparentemente 

neutros, terminam assumindo uma posição que favorece a opressão exercida pela elite 

dominante. Nessa questão, Freire (1981) considera que esse modelo de ensino não possibilita 

aos educandos a conexão dos conteúdos com os problemas do cotidiano, impossibilitando a 

compreensão das tramas existentes no sistema neoliberal. 

Esse olhar reducionista impede que as pessoas se beneficiem mediante a abertura com 

o outro. É uma questão que tem origem na cultura elitista, típica do sistema capitalista, e 

constitui uma grande barreira para o desenvolvimento de práticas educativas em saúde mais 

humanizadas.  

 

Uma sociedade autoritária tem seus grandes representantes, os médicos de 
forma geral vêm da elite, geralmente os médicos são filhos de médicos. A 
medicina sempre respondeu à manutenção do Estado, ela vai em direção de 

atender aos poderosos, são os filhos da classe médica que vão manter esse 
status quo de sociedade. (Entrevistado Paulo Santana). 

 

É importante ressaltar que a formação oferecida aos estudantes de medicina refletia  

essa cultura de elite. Os currículos trabalhados nas Faculdades de Medicina, de certa forma, 

estavam direcionados, prioritariamente, a atender à classe dominante. Um estudante que 

passou por uma faculdade, onde o currículo não trabalhava a questão da humanização, tende a 

reproduzir essa dinâmica em sua prática profissional.  
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Sobre essa questão, Vasconcelos (2004, p. 77) afirma: “Neste cenário, tem-se 

assistido, na maioria dos serviços, à reprodução de ações educativas extremamente 

normatizadoras e centradas apenas na inculcação de hábitos individuais considerados 

saudáveis.” 

A teoria freireana enfatiza que o homem é um ser de relações, ontologicamente 

vocacionado para ser mais, contudo, as situações limites21
impostas pelo sistema capitalista 

reduzem tal vocação, fazendo com que os sujeitos não tenham clareza das tramas que 

envolvem essas situações. 

Segundo Freire (1967), o homem da elite é sectário, ou seja, antidialógico e arrogante, 

pois não dá oportunidade aos sujeitos de refletirem e expressarem sua opinião, ficando a 

população permanentemente submetida ao sistema opressor. Segundo o autor, a sectarização é 

profundamente acrítica, levando os sujeitos sempre ao ativismo. Para o sectário, o povo serve 

apenas como massa de manobra para atingir aos interesses da classe favorecida.  

 Compreende-se, dessa forma, que a medicina hegemônica é um instrumento de 

opressão, tendo-se em vista que suas práticas ocorrem de forma vertical, objetivando 

domesticar a população e atender aos interesses do Estado; Nesse sentido, a prática educativa 

é restrita ao ensinamento de prevenção e controle de doenças. 

 Tal como na educação libertadora freireana, as práticas educativas em saúde no Morro 

da Conceição enfatizavam a valorização dos saberes prévios dos sujeitos, e, simultaneamente, 

realizava-se um trabalho de conscientização, ampliando nos sujeitos a visão de que os 

problemas vivenciados no cotidiano ultrapassam a esfera da comunidade, exigindo dos 

moradores o envolvimento nas questões políticas em termos de sociedade. 

Apesar da influência da cultura elitista sobre grande parte dos profissionais da saúde, 

os profissionais que voluntariamente atuaram na comunidade do Morro da Conceição fizeram 

uma opção política. Desse modo, não foram meros reprodutores do sistema estabelecido. 

Sobre essa questão, Freire (1981) diz que os homens têm condições de romper as imposições 

apresentadas no cotidiano, atuando de forma autônoma e criativa. Dessa forma, a prática 

educativa em saúde para Cristyna Cardoso “era muito interessante porque a gente usava de 

tudo, usava a criatividade. As práticas eram aulas, eram passeios olhando o mundo e 

discutindo a vida”. 

De acordo com Freire (1967), a radicalização é crítica, e nesse sentido humilde e 

comunicativa. O homem radical, em sua opção política, permite que o indivíduo faça sua 

                                                   
21

 Freire (1981) utiliza a expressão “situações-limites” para enfatizar as barreiras econômicas, políticas e sociais 

enfrentadas pelos sujeitos. 
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escolha, não impondo seu modo de pensar. A posição radical, apesar de ter firmeza de seu 

posicionamento, não sufoca os diferentes pensamentos, mas, sim, tenta convencer dialogando 

com o povo. Ao contrário do sectário, que tem uma tendência ao ativismo, para o radical, a 

ação deve estar relacionada com uma reflexão.  

A história da saúde pública no Brasil revela a predominância dos sectários nas gestões 

governamentais, que, com suas políticas paliativas, não solucionam em diálogo com a 

população os problemas do povo de forma adequada. Nessa perspectiva, Freire (1967, p. 53) 

faz uma crítica aos representantes da elite que: “Incapazes de projetos autônomos de vida, 

buscam nos transplantes inadequados a solução para os problemas do seu contexto.” O autor 

enfatiza, ainda, que esse transplante não emerge de uma reflexão crítica acerca do contexto 

em que os problemas estão inseridos. Corroborando esse pensamento, Vasconcelos (2004, p. 

73) faz críticas à “imposição de soluções técnicas restritas para problemas sociais globais que 

dominam a medicina atual”. 

No Morro da Conceição, as práticas educativas em saúde serviam como instrumento 

de libertação da prática médica opressora, haja vista que, por meio de uma educação dialogal, 

tinham como objetivo iniciar um processo de organização para o enfrentamento à política de 

exclusão estabelecida pelo governo.  

Essas práticas resgatavam o saber da comunidade, fazendo com que os indivíduos 

participassem do processo educativo, criavam alternativas para cuidar da saúde, entretanto, 

fazia-se uma reflexão política dos motivos dessa exclusão social. Todo esse processo 

educativo resultava em uma postura ativa dos moradores na perspectiva da cidadania, pois a 

luta não era apenas por melhorias na comunidade, lutava-se por uma política de saúde que 

atendesse todos os cidadãos.  

Enquanto na medicina hegemônica o foco das intervenções era a importância de cuidar 

da saúde, as práticas educativas realizadas no Morro traziam uma nova concepção de saúde, 

pautada na ideia de que saúde não era ausência de doença, mas tinha uma conceituação 

bastante ampla, abrangendo diversos aspectos que ultrapassam a dimensão da saúde 

isoladamente, abordando a questão política inerente ao processo educativo, conforme 

depoimento de Celerino Carriconde: 

 

Uma coisa que a gente fazia todos os anos era o encontro de experiências em 
medicina comunitária [...] cada um dava a sua aula para a população, então 
eu ficava apenas na coordenação, mas quem era o ator era o povo. Tiveram 

vários encontros aqui, e era a comunhão da troca de experiências entre eles 
que os estava empoderando. Isso era tanto no aspecto da saúde quanto no 
aspecto político, pois quando você toca em uma dimensão da vida humana 
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também toca em todo um conjunto, quem era reducionista era a academia, 
reduzida a uma coisinha só.  

 

No depoimento acima, torna-se visível a crítica à formação acadêmica oferecida pelas 

instituições formadoras de estudantes de Medicina. Essa formação, na maioria das vezes, é 

direcionada a atender aos interesses da classe dominante, não dando oportunidade ao 

profissional em sua prática de ter uma postura humanista, valorizando os conhecimentos da 

comunidade como estratégia para o processo de empoderamento. No Quadro 12, apresenta-se 

o cotejo entre a concepção tradicional e a concepção crítica da educação em saúde. 

 

Quadro 12 – Comparativo entre concepção tradicional e concepção crítica da educação em saúde 

 
Concepção Pedagógica Tradicional da Educação 

em Saúde 
Concepção Pedagógica Crítica da Educação 

em Saúde 

Relação vertical Relação horizontal 

Prática centrada em prescrição de receitas 
farmacológicas 

Valorização do saber popular 

 Conhecimento científico é o único válido  Diálogo entre saberes 

Indivíduo é um passivo beneficiário do processo Indivíduo é protagonista do processo 

Desconsideram a realidade social Intervenção com base na realidade social 

O homem é objeto do processo educativo O homem é sujeito do processo educativo 

Alienação do indivíduo Conscientização do indivíduo 

Saúde como instrumento de opressão Saúde como instrumento de libertação. 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

Sendo assim, as práticas educativas em saúde tinham como pano de fundo a 

organização política da comunidade para luta por direitos. Na visão do entrevistado Paulo 

Santana: “As práticas se davam em cima da mobilização a partir do saber popular.” 

Segundo Freire (1979), a realidade não é neutra. Nesse aspecto podemos afirmar que 

os profissionais de saúde voluntários não foram indiferentes aos problemas sociais, eles 

fizeram uma opção política perante o cenário de exclusão. A respeito dessa questão, 

Vasconcelos (2004, p. 73) enfatiza a importância da educação popular em saúde como um 

instrumento de libertação do biologicismo: 

 

Educação Popular tem significado não uma atividade a mais que se realiza 
nos serviços de saúde, mas uma ação que reorienta a globalidade das práticas 
ali executadas, contribuindo na superação do biologicismo, autoritarismo do 
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doutor, desprezo pelas iniciativas do doente e seus familiares e da imposição 
de soluções técnicas restritas para problemas sociais globais que dominam a 

medicina atual. É, assim, um instrumento de construção da ação de saúde 
mais integral e mais adequada à vida da população.  

 

É nesse sentido que compreendemos que as práticas educativas em saúde vivenciadas 

na comunidade eram um instrumento de libertação, conforme diz Paulo Santana em 

entrevista: “A saúde enquanto instrumento de luta e de enfrentamento à falta de democracia. 

O trabalho tinha o objetivo de empoderar a população no sentido de sua libertação do saber 

médico opressor.” Foi por meio de seus saberes populares que o Morro da Conceição criou 

opções de sobrevivência, mostrando para sociedade, nos dizeres de Freire, que o povo 

também constrói cultura.  

 

A questão dos remédios caseiros teve também uma expressão maior. [...] 
eram as práticas de saúde popular, os chás de que o povo se valia para cuidar 

de suas crianças. O que seria da população se ela própria às custas da sua 
experiência não tivesse acumulado um número significativo de práticas que 
atendiam em necessidades específicas aos problemas que o pessoal tinha que 
enfrentar por conta de suas carências. (Entrevistado padre Reginaldo 
Veloso). 

 

Freire (1967), com a discussão de que o homem é um ser de relações, apresenta-nos a 

existência de dois mundos – o da natureza e o da cultura. Na visão do autor, o homem como 

ser criador, no mundo e com o mundo, vai, mediante o trabalho, modificando a realidade. 

Nessa discussão, emergem dois conceitos, o de necessidade e o de cultura.  

O teórico cita o exemplo do homem que fez o poço pela necessidade de ter água. 

Nesse caso, o homem, em relação com o mundo, fez dele seu objeto de conhecimento, 

transformando-o. Freire faz essa discussão para explicar que a relação entre os homens não 

pode ser de dominação, assim como é com o mundo. 

Na comunidade do Morro da Conceição, os moradores, por uma carência de 

medicamento e assistência médica, desenvolveram uma cultura de utilizar as plantas 

medicinais para cuidar das pessoas. Esses sujeitos também estavam criando cultura e se 

libertando da condição de oprimido, utilizando os próprios recursos para sobreviver; dessa 

forma, transformando sua realidade. 

Esse conhecimento popular, era uma ferramenta que possibilitava ao indivíduo superar 

a sua condição de impotência perante a exclusão social, conforme depoimento da entrevistada 

Helena Lopes: “A comunidade procurava as pessoas que trabalhavam com as plantas 

medicinais quando tinham algum problema de saúde.” 
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 Nessa perspectiva, Celerino Carriconde entende que há uma íntima relação entre o 

saber e o poder, pois em sua visão: “O saber popular é o poder do povo, quem tem saber tem 

poder e quem não tem está perdido, e quando você se empodera ninguém mais segura você. A 

maior força que tem é com a pessoa empoderada, ninguém consegue segurá-la.” Na 

concepção de Elias (1994), o monopólio do poder está relacionado com o conhecimento da 

população, ou seja, para o autor, o acesso ao conhecimento é uma forma de exercer o poder. 

Sendo assim, uma educação na perspectiva da humanização em Freire busca a 

libertação dos homens, que é o empoderamento que possibilita a superação da condição de 

oprimido, e, consequentemente, uma postura ativa e consciente perante os problemas que 

afetam a sociedade na perspectiva da cidadania. 

As práticas educativas da referida comunidade utilizavam os saberes populares como 

uma alternativa para cuidar da saúde/doença. Os moradores se beneficiaram das plantas 

medicinais para curar diversos tipos de doenças. “A gente se tratava muito com plantas 

medicinais naquela época, até chegar ao médico.” (Entrevistada Rose Mary). 

A valorização do saber popular era uma forma de fortalecer a comunidade da 

consciência dos seus saberes. Eram pessoas simples, mas detinham um conhecimento de valor 

precioso. Esses conhecimentos populares eram ignorados pela classe médica, e os 

profissionais voluntários que valorizavam essa cultura popular também eram vistos como 

profissionais de menor valor.  

 

Os profissionais de saúde naquela época achavam que eu era uma idiota; por 
eu trabalhar no movimento popular, as pessoas achavam que eu não tinha 
conhecimento, que eu tinha me formado em qualquer universidade. Diziam 

que eu queria usar isso para a política. Eram conversas tentando diminuir 
aquela coisa que a gente fazia. (Cristyna Cardoso). 

 

A realidade da saúde pública brasileira é marcada por relações verticais entre médicos 

e pacientes, em que o saber da população era ignorado, contribuindo para a alienação dos 

sujeitos. 

Freire (1981) conceitua invasão cultural como a invasão de determinados invasores no 

contexto cultural dos invadidos, oprimindo os envolvidos do processo educativo, por meio da 

imposição de uma concepção de mundo desconectada da sua realidade. Segundo Freire 

(1981), na invasão cultural, os conteúdos repassados nada têm a ver com os temores do povo.  

Essa é uma educação essencialmente opressora, pois não permite a participação dos homens 

como sujeitos do processo educativo, apenas como objeto de manipulação.  
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Em contraposição à invasão cultural, Freire (1981) nos apresenta o conceito de síntese 

cultural, pela qual, por meio do diálogo entre os sujeitos, é possível o protagonismo da 

população pela busca dos seus conhecimentos prévios. Segundo o autor, a busca desses 

conhecimentos é o momento da investigação do universo temático do povo. Esse buscar é o 

que inaugura o diálogo da educação como prática da liberdade. 

A experiência de Celerino revela que: “Tínhamos o objetivo de empoderar as pessoas 

partindo da necessidade sentida pelo povo; cheguei lá para aprender com o povo planta 

medicinal, não foi para ensinar.” Nesse depoimento fica claro que o profissional da saúde 

voluntário não invadia o mundo popular com conteúdos impostos, mas, sim, organizava seu 

conteúdo programático tomando como ponto de partida os saberes prévios dos moradores. 

Nessa perspectiva, Freire (1981, p. 208) nos revela que os educadores: “ainda que cheguem de 

‘outro mundo’, chegam para conhecê-lo com o povo e não para ‘ensinar’, ou transmitir, ou 

entregar nada ao povo.” 

Na comunidade do Morro da Conceição, os profissionais da saúde voluntários 

atuavam com o intuito de empoderar a população, ou seja, utilizando os próprios recursos, 

contribuir para a libertação do saber médico opressor, pois para Freire (1981), uma revolução 

para ser autêntica, tem de ser também revolução cultural, conforme observamos no 

depoimento de Celerino: 

 

A planta medicinal para mim é o núcleo pedagógico da educação popular em 
saúde porque realmente é uma terapia. Eu vou empoderar as pessoas, elas 
vão romper a dependência do médico e vão passar a usar os próprios 
recursos. A medicina era o instrumental que eu tinha para fazer a revolução 
[...] estar a serviço do povo e não se servir do povo [...] usar a medicina a 
serviço do meu povo para eles se libertarem e assim eu estou me libertando 
também, do egoísmo, do consumismo, procurando ser o mais humilde 

possível, pois a humildade é que te dá a saúde e a felicidade. 

 

Percebemos no discurso acima que o objetivo da prática educativa era de, em uma 

relação horizontal, buscar a libertação de ambos os envolvidos no processo educativo.  

Foi com esse trabalho realizado com a igreja progressista, que os moradores do Morro 

tiveram oportunidade de refletir sobre a situação do bairro e se posicionarem politicamente, 

superando a condição de oprimido. De acordo com a entrevistada Mauricéia Santiago: “A 

gente refletia sobre a situação do bairro, discutia as políticas de saúde. A gente tinha 

consciência de como ser um cidadão político atuante, não ter medo do opressor, sair da 

condição de dominado.” 
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A igreja do Morro da Conceição, ao contrário da atuação da igreja conservadora, era 

pautada pela Teologia da Libertação, fazendo uma opção pela libertação dos pobres. Segundo 

Celerino: 

 

O núcleo central da educação popular é o cristianismo, se você quer 
trabalhar com o povo, você tem que partir da consciência ingênua dele que é 

a consciência mítica, que é a religião, porém se a religião fica na exploração 
do ritualismo, aí massifica e domina, mas se ela tem ações missionárias [...] 
aí revoluciona. 

 

O papel dos líderes revolucionários era, pela práxis, mobilizar a comunidade para uma 

luta autêntica e coletiva, em que o objetivo maior era a libertação de toda a sociedade. 

Segundo a teoria dialógica freireana, a liderança revolucionária busca incansavelmente a 

união dos oprimidos para sua libertação, ao contrário da elite dominante, que divide a 

população para facilitar a opressão. Segundo Cristyna Cardoso: 

 

Uma das coisas que a gente fazia era passar um filme que tinha uma árvore 

bem frondosa, aí vinha o cupim, comia e a árvore caía. Então a gente dizia 
que éramos aqueles cupins, que,juntos, poderiam matar qualquer árvore 
frondosa. Esse era o nosso conceito, a união do povo era que definia o rumo 
do seu destino.  

 

6.4 Atuação na configuração da política de saúde 

 

  No período do regime militar, a classe dominante exercia o controle social por meio 

do autoritarismo e da repressão. A sociedade era proibida de se organizar, ou até mesmo 

expressar sua opinião, contudo, essa foi a estratégia utilizada pela classe dominante para se 

manter no poder. Com a democratização no país, ganham força os movimentos sociais na luta 

contra o regime ditatorial. A efervescência desses movimentos populares pôs em evidência o 

protagonismo de diversas militâncias, que passaram a controlar as ações do Estado. 

Segundo Correa (2014), em Gramsci compreendemos que a classe subalterna detém o 

controle social mediante a formação de consensos na sociedade civil. Esses consensos são 

possíveis com a criação de políticas públicas condizentes com os projetos da classe, 

possibilitando o protagonismo do povo. Conforme a autora, a tática utilizada pela classe 

subalterna era “o controle das ações do Estado, para que esse incorpore” suas demandas 

(CORREA, 2014, p. 7). No campo da saúde pública, as conferências e conselhos de saúde são 

políticas públicas que têm a importante função de controlar as ações do poder público. 
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Segundo Gramsci, em cada momento histórico, uma classe detém o controle social. Na 

concepção de Correa (2014, p. 7), “o controle social é contraditório – ora é de uma classe, ora 

é de outra”.  

Na perspectiva de Elias (1993), o crescimento da divisão de funções acarreta a 

interdependência funcional de um grupo em relação a outro, dessa forma, o equilíbrio de 

poder está presente, ora de um lado, ora de outro lado. 

Na visão de Gramsci, não há oposição entre Estado e sociedade civil, e sim uma 

relação orgânica; segundo o teórico, a oposição existe entre as classes sociais, dessa forma, o 

controle social ocorre quando as classes entram na disputa pela hegemonia. Sendo assim, o 

controle social é possível quando a classe subalterna, em luta na sociedade civil, interfere na 

gestão governamental, fiscalizando os recursos do Estado em defesa dos interesses da classe 

(CORREA, 2014). 

Nesse sentido, a comunidade do Morro da Conceição foi muito atuante: 

Em todas as experiências de orçamento participativo nós estávamos 
presentes [...] querendo saber como o orçamento era distribuído e como a 
gente podia participar, então na medida em que foram aparecendo outros 
espaços, além do conselho de fiscalização das políticas públicas, a gente foi 
buscando participar, ocupar. Na área de Saúde tinha as conferências de saúde 
e sempre estivemos presente. (Entrevistado Jairo Gomes). 

 

Esse processo, no setor de saúde, contou com a participação de diversos segmentos, 

como sanitaristas, intelectuais e líderes comunitários. Tudo isso foi vivenciado no contexto da 

reforma sanitária, momento em que se lutava por uma mudança no modelo de assistência à 

saúde instaurado no Brasil. 

Os líderes da comunidade do Morro da Conceição já se articulavam, mesmo antes da 

criação do Conselho de Moradores, pois a comunidade se reunia na igreja para discutir os 

problemas do bairro. Essas discussões sempre convergiam para uma mobilização e 

enfrentamento com o poder público. Dessa forma, os moradores, incentivados pela igreja 

progressista, sentiram a necessidade de criar o conselho de moradores, para representar a 

comunidade perante as reivindicações ao governo. Tudo isso constituía formas de controle 

social. Segundo a entrevistada Cristyna Cardoso: “Através do conselho de moradores a 

comunidade passou a controlar as ações do Estado.” Todo esse enfrentamento ao poder 

público foi, paulatinamente, contribuindo para a criação de mecanismos institucionais de 

controle social, ou seja, os conselhos e as conferências de saúde.  
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Segundo Hochman (1993), na complexidade crescente das configurações sociais, em 

que se tinha o aumento do número de indivíduos e, consequentemente, o aumento da 

interdependência entre esses indivíduos, fazia-se necessária a intervenção do poder público no 

sentido de controlar os efeitos dessa interdependência.  

Segundo Elias, à medida que as sociedades vão tornando-se mais complexas, a 

interdependência faz-se mais presente, pois aumenta a divisão de funções, e o poder distribui-

se de forma menos desigual. Elias (2008, p. 191) afirma: “A ascensão e queda de grupos 

dentro das configurações e as tensões e conflitos estruturais concomitantes são centrais em 

todos os processos evolutivos.” 

Nessa pesquisa, pode-se observar que, durante o regime militar, o poder estava 

concentrado apenas nos representantes do Estado autoritário. Com o processo de 

democratização, o poder passou a ser distribuído melhor entre as classes sociais. 

 

O controle social surgiu com a municipalização da saúde, entretanto, através 
do conselho de moradores, a comunidade se organizava para enfrentar o 
poder público, para colocar o poder público para responder às demandas. 
Quando chegou a municipalização, a gente passou a obrigar o Estado a 
receber uma comissão da comunidade no Conselho Municipal de Saúde para 
brigar pelos direitos. (Entrevistado Celerino Carriconde). 

 

De acordo com os dados desta pesquisa, podemos inferir que essa participação nas 

lutas populares fizeram dos líderes comunitários atores políticos atuantes na configuração da 

política de saúde. Segundo Celerino: “Foi tudo uma luta que partiu da igreja progressista, 

respaldada pela Teologia da Libertação, que iniciou toda essa mudança de que participou 

especificamente o Morro da Conceição, mas dentro de um contexto nacional.” 

Podemos observar que, pela Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990, o Ministério da 

Saúde define o controle social, como a inserção da comunidade na fiscalização e no 

direcionamento das políticas públicas voltadas para a saúde (BRASIL, 1990). Entretanto, 

podemos afirmar que essa política de hoje, é resultado de um intenso trabalho realizado pelo 

movimento de base popular, com a participação de diversos segmentos da sociedade civil, 

como universidade, igreja, profissionais da saúde e líderes comunitários. Dessa forma, o 

entrevistado Paulo Santana nos revela: “Recentemente eu participei da construção da Política 

Nacional da Educação Popular em Saúde. Eu diria que este documento de hoje é fruto dessa 

grande mobilização.” 

Na década de 1980, o Morro da Conceição fazia parte da Grande Casa Amarela, sendo 

um dos bairros mais atuantes. Posteriormente, esses bairros tornaram-se autônomos. De 
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acordo com Silva (2006), Casa Amarela desenvolveu um importante trabalho voltado para a 

EPS, que se tornou referência, sendo conhecido nacional e internacionalmente. De acordo 

com o autor, esse trabalho realizado deu grande contribuição para o fortalecimento da EPS na 

cidade do Recife, no Estado de Pernambuco e no Brasil. Segundo o entrevistado Paulo 

Santana: 

 

No início da década de 1980, nós não tínhamos conselhos de saúde, mas lá 
no fim da década de 1980, já tínhamos esses conselhos de saúde que foram 
frutos da Comissão de Saúde de Casa Amarela (Cosca). O Mops cria a 

comissão de saúde de Casa Amarela que vai discutir os equipamentos ali 
presentes, por exemplo, como a maternidade Barros Lima vai funcionar, 
como o posto de saúde da Praça do Trabalho vai funcionar. Tudo isso eram 
formas de controle, então depois a Comissão de Saúde de Casa Amarela vai 
participar do Conselho de Saúde de Casa Amarela no fim da década de 1980, 
e vai intervir diretamente nos debates sobre as políticas de saúde. 

 

As práticas de EPS realizadas na Grande Casa Amarela, no contexto nacional, foram o 

embrião que motivou a construção de um modelo de assistência à saúde no Brasil. As 

intervenções realizadas por diversos militantes influenciaram substancialmente na construção 

dos princípios do SUS. Muitas ações realizadas, voluntariamente, pelas agentes de saúde 

comunitárias foram incorporadas na institucionalização do SUS. Sendo assim, Paulo Santana 

afirma: “O Programa Saúde da Família, a medicina comunitária de família, nasceu dessas 

práticas populares [...]. Hoje muita coisa que a gente tem na saúde se deve ao movimento 

dessas voluntárias.”Compreendemos, dessa forma, que esses líderes comunitários foram 

agentes políticos que tiveram grande influência na configuração da comunidade e da política 

de saúde. 

O controle social, no contexto do SUS, foi uma temática bastante discutida na 8.ª 

Conferência Nacional de Saúde realizada em 1986. Na concepção da entrevistada Mauricéia 

Santiago: “A gente contribuiu muito para a efetivação do SUS, participando das conferências, 

elaborando propostas de saúde e mandando para as conferências, e ir lá defender para que as 

propostas fossem aprovadas.” 

De acordo com Gramsci (1982), o indivíduo é fruto das interações sociais que firma m 

com os outros indivíduos. Essas relações são marcadas pela divisão de classes. 

Segundo Elias (2001), não tem como compreender a sociedade considerando-se cada 

indivíduo isoladamente. O teórico aponta o caráter relacional entre os indivíduos destacando 

as tensões e as disputas de poder. Segundo o autor, a vontade própria dos indivíduos impõe 

limite à vontade individual de cada um deles. Nesse sentido, o ser tem uma “personalidade 
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aberta” e direcionada para o outro. Sendo assim, os indivíduos são interdependentes. Segundo 

o autor, essa interação dos homens é acompanhada de mudanças em sua personalidade.  

Dessa forma, podemos inferir que o processo educativo realizado na comunidade do 

Morro da Conceição, decorrente da interação de diversos personagens, resultou na mudança 

de mentalidade dos indivíduos, acarretando uma nova postura diante dos problemas. 

Consequentemente, interferiu na configuração da política de saúde. Segundo a entrevistada 

Cristyna Cardoso:  

 

As agentes comunitárias de saúde voluntárias tiveram participação na 
modificação da saúde da comunidade, tanto é que nós fomos à 8.ª 
Conferência Nacional de Saúde reivindicar pelos direitos dos agentes de 

saúde e depois disso eles foram reconhecidos. A gente pôde intervir e ter 
direito a vez e voz. 

 

É visível a interdependência existente entre os diversos segmentos desse processo, 

pois os líderes desenvolveram um trabalho político no sentido de despertar na população que 

a solução dos problemas relacionados com a saúde, estavam no coletivo e não 

individualmente. Desse modo, a igreja, além de mobilizar a população, intermediou com 

diversas entidades internacionais que fomentavam os movimentos sociais. Na visão de 

Celerino: “Você é um modelo dentro de um contexto, tem um movimento local que tem de 

irradiar feito uma pedrinha que a gente atira na água que vai irradiando até a margem da 

sociedade. Então, o meu trabalho tinha uma ação local, mas com uma dimensão macro.” 

Essas lutas que emergiram do movimento popular chegaram a níveis de articulação cada vez 

mais amplos e influenciaram de forma decisiva a criação de políticas públicas. Na visão do 

entrevistado Jairo Gomes: “Formamos parcerias com os sindicatos [...] havia um crescente de 

articulação. [...] a gente sempre se preocupou em ter essa rede de apoio, de interação, de 

ajuda.” Nessa luta pelo direito a uma saúde pública digna, os líderes comunitários buscavam 

apoio interagindo com outros movimentos sociais que tivessem mais “tempo de vida”. 

 

A luta por melhoria de vida não se dá isolada, ela se cruza [...] não era uma 
coisa isolada de uma categoria, de um povinho, de uma comunidade ou de 
uma comunidade organizada, isso estava se espalhando [...] era um leque de 
parceiros de instituições, de grupos, de organizações muito grande. 
(Entrevistada Mauricéia Santiago). 

 

É importante destacar que, no processo histórico, houve uma importante mudança, no 

que se refere às formas organizadas de controle social. Na comunidade do Morro da 

Conceição, a ferramenta utilizada para enfrentamento com o poder público era o Conselho de 
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Moradores e suas equipes. Esses líderes representavam os moradores no poder público. Com a 

criação do SUS, o espaço privilegiado para o controle social passou a ser os conselhos e as 

conferências de saúde. Segundo o padre Reginaldo Veloso: “O instrumento de controle era o 

Conselho de Moradores com suas várias equipes [...] que formavam comissões, que iam 

reivindicar na prefeitura [...]. Essas coisas é que levaram o poder público a responder a esses 

pleitos.” 

O movimento de saúde, na Grande Casa Amarela, teve uma relevância muito grande, 

não só para difusão de práticas educativas humanistas, como também para pôr em evidência o 

papel político do agente comunitário de saúde, como um mediador entre os moradores do 

bairro. 

 

Os profissionais de saúde voluntários foram de uma importância muito 
grande, como um movimento que teve peso na mudança da política de saúde 
do país. Os voluntários iam às casas [...] do jeito que hoje o Programa Saúde 
da Família faz, e começou com esses voluntários. O pessoal no seio das 
associações e conselhos de moradores tinha as equipes de saúde que se 
interessavam especialmente na luta pela saúde do povo e foram realmente os 

pioneiros na luta que resultou no SUS, que foram iniciativas semelhantes em 
todo o Brasil que geraram esse caldo de consciência de luta e essas 
conquistas.  (Padre Reginaldo Veloso). 

 

As agentes comunitárias de saúde exerceram um papel importantíssimo na 

comunidade. Diante da situação de pobreza e ausência do poder público, essas voluntárias 

assumiram uma postura ativa no sentido de solucionar a problemática da comunidade 

utilizando os próprios recursos, que eram as plantas medicinais. A igreja e os profissionais da 

saúde voluntários foram grandes incentivadores dessas iniciativas. Essas agentes de saúde iam 

à casa das famílias dar orientação sobre o cuidado com a higiene, faziam atendimento básico 

de saúde, convidavam para as reuniões no Conselho de Moradores e, principalmente, 

dialogavam com a população sobre a necessidade de participar da vida política do bairro, para 

que conquistassem não só um posto de saúde, mas, acima de tudo, uma política de saúde que 

atendesse todos os cidadãos. 

 Doimo e Rodrigues (2003) afirmam que muitas dessas práticas educativas, incluindo 

a participação do agente de saúde local, motivaram a criação do Programa Saúde da Família 

(PSF). Segundo Alexandre (2006), antes da chegada do PSF, no Morro da Conceição, as 

práticas educativas em saúde eram realizadas conjuntamente pelos agentes de saúde e 

profissionais da saúde, sendo ambos voluntários.  
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 Essas intervenções tiveram uma forte dimensão política, pois eram pessoas que saíam 

do âmbito da comunidade e buscavam ocupar diversos espaços de reivindicações. Foram 

iniciativas que ocorreram em diversas comunidades no Brasil inteiro, e fez com que o poder 

público incorporasse muitas dessas práticas.  

 

Esse trabalho contribuiu muito para propor ao próprio Estado um modelo 
diferente de assistência à saúde, que culminou com as agentes de saúde que 
estão aí nas unidades de saúde do Morro. A política de hoje, de atenção 
básica à saúde, tem origem lá nesse movimento, os agentes comunitários de 
saúde hoje têm uma prática muito parecida com a que era feita pelo pessoal 
daquela época sem recurso nenhum do Estado. Era uma atividade voluntária. 

A institucionalização do SUS foi resultado desse trabalho que vinha sendo 
feito. Esses movimentos que foram surgindo nas comunidades foram 
forçando para que lá mais na frente o SUS fosse institucionalizado e 
incorporasse todas essas práticas que eram feitas nas comunidades. 
(Entrevistado Jairo Gomes). 

 

É nesse sentido que compreendemos que esses líderes comunitários foram atores 

políticos que atuaram na configuração da comunidade e da política de saúde.  

As tensões e disputas de poder fazem parte das relações sociais. Esse cenário de 

conflitos foi muito marcante no movimento de saúde, pois havia uma grande disputa pelo 

poder. Os conflitos se davam não só entre os profissionais vinculados à medicina biologicista 

e os que faziam parte do movimento de saúde, mas principalmente entre as classes sociais, 

isto é, os governantes e o povo. 

É importante destacar que, no Morro da Conceição, houve uma grande organização e 

mobilização popular, que teve como fruto, várias conquistas em diversas áreas. Entretanto, 

esse movimento foi paulatinamente perdendo a força, pois muitos líderes foram absorvidos 

pelas gestões do governo popular. 

De acordo com Freire (1981), o estado opressor beneficia alguns líderes da classe 

dominada como tática para conservar o Estado opressor. Em Gramsci, outros líderes da classe 

subalterna mudam de lado, ou seja, ocorre uma cooptação pelo bloco de poder, de setores das 

classes subalternas (COUTINHO, 1985). Segundo Mendes (1996), os protagonistas do 

processo político da saúde deixam de ser o povo e passam a ser os gestores do governo. Na 

visão de Stotz (2003), a luta pela hegemonia só seria legítima com um forte apoio dos 

militantes da reforma sanitária, e os articuladores do movimento sanitário depararam com 

várias barreiras, impostas pelas instituições públicas de saúde. Na concepção de Vasconcelos 

(2004), a medicina hegemônica impede a participação do povo e afasta os líderes 

comunitários.  
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Se, por um lado, o movimento popular de saúde teve grande influência na 

reformulação do sistema de saúde, por outro lado, a institucionalização do SUS enfraqueceu o 

movimento de saúde. Os dados desta pesquisa indicam que foi isso o que ocorreu na 

comunidade do Morro da Conceição: 

 

Quando Arraes entrou no governo quando foi eleito, cooptou todos os líderes 
do movimento popular para o Estado, foi quando surgiu o partido e começou 
a se partir o movimento. Eles queriam melhorar a situação tirando vantagem, 
então as pessoas foram perdendo a confiança e acabou o trabalho voluntário. 
Também acabou o inimigo principal que era a ditadura militar, então foi 
cada um por si e Deus por todos. Enquanto a igreja une, o Estado divide para 

enfraquecer o movimento. (Entrevistado Celerino Carriconde). 

 

Em Elias (1994), o conceito de configuração representa as relações entre os 

indivíduos, que se assemelham a uma rede de jogadores interdependentes. Nessa interação 

dos seres humanos, há uma relação de poder, ocorrendo conflitos e tensões. Segundo o 

teórico, essas relações estão em constante processo de construção. Sendo assim, podem 

ocorrer transformações nas normas e regras, a partir de conflitos e tensões, que são comuns 

nas relações de interdependência.  

Nesta pesquisa podemos verificar a existência de um cenário de tensões e conflitos 

entre os interesses do governo e os interesses da população. A força do movimento popular de 

saúde ameaçou as elites detentoras do poder, acarretando uma reconfiguração de estratégias 

por parte do poder público, que passou a contar com o apoio dos líderes na luta pela 

hegemonia. O reposicionamento do papel desses líderes enfraqueceu o movimento de saúde, 

pois eles passaram de militantes a gestores. 

 

Muitos líderes dos movimentos populares foram cooptados e se tornaram 
quadros das gestões dos partidos que vinham das lutas populares [...]. Esses 
líderes foram cooptados; de militantes, passaram a gestores, a agentes do 
poder, e aí, de certa maneira, a autonomia, o espírito de militância 
necessariamente sofreu um declínio, perdeu força. A atividade dos partidos, 
em minha opinião, foi muito nefasta do ponto de vista de tornar os líderes 
(quando não agentes dos vários níveis de governo) cabos eleitorais. Isso fez 

com que os movimentos populares perdessem a autonomia e o espírito de 
militância. Nas organizações populares, começou a haver divisões, porque 
político tal puxava fulano, político tal puxava cicrano, e o pessoal começou a 
se desentender. O Conselho de Moradores desonerou-se completamente e 
perdeu toda a força de organização e de luta que teve ao longo dos anos 1980 
e até certo ponto dos anos 1990. (Padre Reginaldo Veloso).  

 

Segundo Freire (1981), o que é contrário a uma práxis revolucionária é a dicotomia 

existente entre a práxis do líder e a das massas oprimidas, em que estas apenas seguem as 
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prescrições daquele. Na fase inicial da luta, conforme Freire (1980), ao invés de buscar a 

libertação, os oprimidos têm uma tendência em converter-se em opressores; seu ideal é serem 

homens, mas em razão da manipulação a que foram submetidos, para eles, ser homem é ser 

opressor. Esses homens têm uma visão individualista, não tendo consciência de si próprios 

como membros de uma classe oprimida. Sendo assim, Freire (1980) chama a atenção para o 

fato de que, na fase inicial do combate, os oprimidos veem no opressor seu “tipo de homem”, 

ou seja, a sombra de quem o oprimiu, projeta sua opressão à classe oprimida. “Os governos 

populares levam todos os seus líderes para os governos, esses líderes tendem a fazer falta no 

movimento popular [...] há um sentimento de alguns de que eles foram cooptados e agora 

estão traindo o movimento popular.” (Entrevistado Paulo Santana). 

Com base na teoria de Gramsci, podemos verificar que a saúde pública passou a 

constituir-se como mero objeto de ação política dos representantes da elite que, cooptando os 

líderes comunitários, detinham o controle do Estado. Gramsci utiliza a categoria 

Transformismo, que, segundo Coutinho (1985), é quando certos agentes se unem, migrando 

de lado, e fortalecendo posições da elite conservadora. 

 

Os governantes começaram a se sentir ameaçados pelos líderes da 
comunidade, por conta da organização, dos avanços, da confiança que o 
povo depositava neles, e começaram a tirar aqueles líderes da comunidade; 

aqueles que mais se destacavam eles puxavam para uma ação na prefeitura 
remunerada. Assim, foram acabando com os líderes, aquela força foi 
acabando, pois os líderes estavam prestando serviço para aquele governante 
a quem eles mesmos levavam o povo para reivindicar. (Entrevistada Mariza 
Albino). 

 

A presente pesquisa, portanto, ratifica a tese de Paim (2007), de que utilizando a 

categoria gramsciana de Revolução Passiva, evidencia que a reforma sanitária foi parcial em 

razão da manipulação político-ideológica. Segundo o autor, a reforma sanitária, apesar de 

apontar para mudanças, permanece submetida aos interesses da classe dominante. 

Esse é um dado importante, pois implica diretamente a permanência de práticas 

educativas em saúde verticais baseadas no assistencialismo em detrimento de uma prática 

educativa humanista que conceba o sujeito como ser pensante que atua na sua realidade.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A experiência vivenciada como profissional da educação e da saúde, atuando na 

comunidade do Morro da Conceição, motivou a realização deste estudo. O objetivo geral 

desta pesquisa foi compreender a educação popular em saúde na comunidade do Morro da 

Conceição na década de 1980. Desse modo, com base na teoria de Paulo Freire, buscamos 

analisar as práticas educativas em saúde, por meio da compreensão dos sujeitos como 

criadores de cultura transformando sua realidade social. Sendo assim, discutimos não só as 

concepções que pautaram as práticas de educação em saúde na década de 1980, como também 

de que maneira essa atuação interferiu na configuração da política de saúde. 

Temos a clareza de que as barreiras políticas, econômicas e sociais, impostas pelo 

sistema capitalista, de forma geral, interferem negativamente nas práticas educativas 

direcionadas à classe desfavorecida. Entretanto, entendemos que a educação pautada em uma 

concepção humanista tem o potencial de empoderar os sujeitos, desenvolvendo uma 

consciência crítica que possibilite a participação do povo na formulação de políticas públicas, 

e consequentemente nos rumos do país. 

É importante destacar que, na história da saúde pública no Brasil, há um permanente 

processo de tensões e conflitos na luta pelo poder. A população no movimento histórico, 

contudo, tem mudado sua conduta, transgredindo as regras e normas impostas pela elite, com 

o intuito de exercer o controle social e conquistar a hegemonia. Esse enunciado ganha relevo 

à proporção que buscamos teóricos críticos como Paulo Freire, Antônio Gramsci e Norbert 

Elias.  

A teoria freireana, como aporte teórico, tem o potencial de contribuir para a discussão 

e a prática humanizada de profissionais da saúde inseridos no âmbito do SUS. Paulo Freire, 

chama a atenção para a importância da educação como instrumento de libertação da classe 

desfavorecida da sociedade. 

Adotamos, também, a teoria de Norbert Elias, por compreendermos que o processo 

educativo, além de ser fruto das relações de interdependência estabelecidas entre grupos e 

instituições, tem como pano de fundo conflitos e tensões, que acarretam a exclusão de grande 

parte da população. Sendo assim, considera-se que o sistema neoliberal exerce impacto na 

prática pedagógica de diversos profissionais, tendo-se em vista que as instituições formadoras 

orientam em grande parte suas práticas. 

Os estudos de Antônio Gramsci contribuíram com esta pesquisa, haja vista que seu 

pensamento de que todos os homens são intelectuais corrobora a teoria de Paulo Freire, que 
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enfatiza os sujeitos como criadores de cultura. Fundamentado nesses dois autores, 

compreende-se que o saber popular é tão importante quanto o saber científico.  

Os dados da pesquisa indicam que as práticas educativas em saúde tinham por base o 

diálogo entre o saber popular e o saber científico. As rodas de diálogo foram um forte 

componente do processo educativo, em que os moradores eram incentivados a compartilhar 

seus saberes e emitir sua opinião. Esse diálogo realizou-se em uma perspectiva crítica à 

medida que influenciava a reflexão e a ação, que, segundo Freire, é condição para uma 

autentica práxis.  

Esse movimento foi essencial para a tomada de consciência dos indivíduos, 

possibilitando uma mudança de mentalidade. Chama-se a atenção para a existência dos 

intelectuais orgânicos que se fizeram presentes, contribuindo para a conscientização da 

população, como membros da igreja, profissionais da saúde voluntários e líderes atuantes no 

seio do Conselho de Moradores. A comunidade cristã, isto é, as pessoas que se envolviam nas 

atividades da igreja, e as que atuavam no âmbito do Conselho de Moradores, eram mais 

politizadas no sentido de terem um compromisso com as questões da comunidade e da 

sociedade em geral.  

Contudo, os resultados da pesquisa indicam que, apesar da tomada de consciência de 

grande parte da população, havia também os indivíduos alheios às questões sociais da 

comunidade; preocupavam-se apenas em ter suas necessidades resolvidas, não tendo 

compromisso com o movimento na luta por uma ampla política de saúde que contemplasse 

toda a sociedade.  

A Igreja Progressista do Morro da Conceição foi uma entidade fundamental para o 

crescimento do bairro, a instituição que mais fomentou o diálogo, a reflexão e a ação dos 

cristãos. Foi esse envolvimento da igreja na vida da comunidade que motivou a criação de 

diversos grupos, comissões e do Conselho de Moradores, todos destinados ao enfrentamento 

da exclusão e da dominação dos homens. Sendo assim, a igreja progressista e os profissionais 

da saúde voluntários incentivaram a organização comunitária, contribuindo para o processo de 

empoderamento dos indivíduos.  

As práticas educativas em saúde eram utilizadas como instrumento de libertação da 

condição de dominado. A utilização das plantas medicinais, como recurso para o tratamento 

da doença, possibilitou não só a libertação do saber médico opressor, como também o 

reconhecimento dos sujeitos como criadores de cultura, que lutavam para transformar a 

própria realidade e o meio social em que estavam inseridos. Segundo os depoimentos dos 

entrevistados, as ações de educação popular em saúde eram um meio de conscientizar e 
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mobilizar a população, e não um fim em sim mesmo. Nessa direção, a saúde tinha uma 

conceituação bastante divergente da estabelecida pela medicina biologicista. Para a medicina 

hegemônica, saúde é ausência de doença, assim, as práticas educativas se dão de forma 

vertical objetivando a prevenção e o tratamento da doença, silenciando os sujeitos que se 

tornam passivos e alienados beneficiários do processo. 

 As práticas educativas em saúde, baseadas nos princípios da educação popular em 

saúde, entendem que saúde é o indivíduo ter condições dignas de vida, por exemplo, acesso a 

água encanada, energia elétrica, coleta de lixo, transporte, muros de arrimo e uma política de 

saúde universal. Nesse sentido, o maior objetivo da prática educativa era empoderar a 

população para que fossem sujeitos críticos na direção das transformações sociais. 

A intervenção desses atores políticos foi necessária para a transformação da realidade 

social, pois, com base em Hochman (1993), constata-se que a ocupação do bairro não foi 

acompanhada pelo desenvolvimento de ações e políticas de saúde por parte do Estado, 

gerando segregação espacial e exclusão de muitos dos benefícios dos serviços de saúde, 

demandando ao poder público o atendimento de suas necessidades para sobreviver no mundo 

urbano.  

Dessa forma, compreendemos que a comunidade exerceu o controle social das 

atividades relacionadas com a saúde em âmbito municipal, inicialmente por meio da formação 

de grupos e comissões, posteriormente representada pelo Conselho de Moradores, e 

finalmente com a participação no Conselho Municipal de Saúde. É importante salientar que as 

conferências de saúde constituíram um espaço privilegiado de controle social,
22

 em que a 

comunidade, por meio de comissões, participou ativamente. 

Havia uma interdependência, ou seja, uma articulação dos líderes com o poder 

público. Essa interdependência fez com que o Estado respondesse aos pleitos da população, 

acarretando, historicamente, mudança na configuração social da comunidade e da política de 

saúde. 

Nesse sentido, pode-se inferir que as ações relacionadas com a educação popular em 

saúde, que se desenvolveram no Morro da Conceição, não foram processos isolados, mas sim 

intervenções que estabeleciam uma “teia de interdependência”, que nas interações sociais 

geraram uma consciência crítica em grande parte dos moradores. 

                                                   
22

 Se, por um lado, os conselhos de saúde se constituíram em espaços privilegiados de participação social, 

contraditoriamente, essa participação enfraqueceu o movimento popular. Nessa perspectiva, os conselhos são 

concebidos como espaço de cooptação dos movimentos sociais pelo poder público, e a saída das entidades 

desse espaço é recomendada (CORREA, 2014). 
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Baseado em Elias (1993), percebe-se que a responsabilidade do Estado pela saúde dos 

moradores e a conquista de um espaço legítimo de participação comunitária, isto é, a criação 

do conselho municipal de saúde, não ocorreu de forma linear, e sim foi fruto de avanços e 

retrocessos nos quais o movimento de educação popular em saúde assumiu papel 

fundamental.  

Verifica-se que, na comunidade do Morro da Conceição, as elites chegaram à 

conclusão de que a ausência de políticas públicas de saúde refletia negativamente no 

orçamento do Estado, ou seja, o custo é menor quando se investe na prevenção das doenças 

do que nas internações hospitalares por exemplo. Segundo Hochman (1993), a consciência da 

interdependência social faz com que o Estado responda às demandas da população. 

Pode-se afirmar, com base empírica, que os líderes comunitários, com destaque para 

as agentes comunitárias de saúde, assumiram o papel de atores políticos exercendo o controle 

social e atuando na configuração da política de saúde. As agentes de saúde voluntárias, além 

de cuidarem da saúde da população por meio das plantas medicinais, desenvolviam um 

trabalho de sensibilização para que cada vez mais pessoas aderissem às lutas da comunidade. 

O Conselho de Moradores teve a função de aglutinar todas as demandas do bairro, 

mobilizar a população, representar a comunidade no poder público e fiscalizar se o governo 

estava cumprindo os compromissos firmados nas negociações. 

Os dados da pesquisa indicam ainda um importante achado. Retomando ao que Elias 

designa de equilíbrio de poder, é importante destacar que a atuação dos líderes em benefício 

dos moradores do bairro, ameaçou as elites, que estrategicamente cooptaram essas militâncias 

que passaram a atuar no âmbito do poder público. Esse fato contribuiu decisivamente para a 

redução do poder de organização e reivindicação, e consequentemente, a desmobilização do 

movimento de saúde no bairro. Por outro lado, fortaleceu os governantes que passaram a 

contar com o apoio desses líderes. 

A institucionalização da participação comunitária, por meio do conselho municipal de 

saúde, também contribuiu para esvaziar o movimento popular de saúde. Essa participação da 

população na gestão do sistema de saúde foi regulamentada pela Lei n.º 8142/90 pela qual fica 

estabelecida que as instâncias de controle social são: conselho municipal de saúde e 

conferências de saúde.  

A Conferência de Saúde reúne-se a cada quatro anos com representação dos vários 

segmentos da sociedade, para analisar o cenário da saúde pública e propor as diretrizes 

para a formulação da política de saúde. As conferências de saúde contam com a participação 
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de gestores, sociedade civil, usuários, prestadores de serviço do setor e entidades ligadas à 

área de saúde (CONFERÊNCIAS..., [2016]). 

O conselho de saúde é formado por 50% de usuários, 25% de trabalhadores de saúde e 

25% de gestores e prestadores de serviços de saúde (BRASIL, 2010). “O Conselho Municipal 

de Saúde do Recife (CMS-Recife) é um órgão responsável pela fiscalização, propositura e 

deliberação das políticas públicas de saúde do município.” Criado pela Lei n.º 15.773, de 18 

de junho de 1993, regulamentada em 2006 com a Lei n.º 17.280 (CONSELHEIROS..., 2012, 

p. 1). 

Entretanto, pode-se verificar uma divergência de objetivos entre a atuação dos líderes 

no contexto do Mops e o papel que esses representantes do povo exercem no âmbito dos 

conselhos de saúde. Enquanto no Mops a ênfase era dada nas discussões mais amplas relativas 

à promoção da saúde das comunidades, com a criação dos conselhos de saúde, passou-se a ter 

uma visão restrita e assistencialista da saúde da população. Desse modo, as discussões, no 

âmbito do conselho de saúde, são voltadas para os temas estabelecidos em pauta, não dando 

prioridade aos problemas dos bairros.  

Esse espaço institucional de participação comunitária requer dos participantes o 

domínio da temática a ser discutida, pois as discussões englobam normas, legislações, plano 

municipal de saúde, entre outros pontos que exigem conhecimento dos participantes para que 

seja possível uma atuação expressiva e consciente. 

Isso nos revela que o Mops desarticulou-se cedendo lugar à participação comunitária 

institucionalizada. Entretanto, pode-se inferir que não se trata de uma participação efetiva, e 

sim limitada, permanecendo o poder público no controle das decisões e os representantes da 

população como meros integrantes dos conselhos de saúde. Esse cenário de conflitos reafirma 

o histórico de dominação e manipulação das massas oprimidas, evidenciando a hegemonia da 

elite no campo da saúde pública. 

Segundo Elias, a interdependência funcional de um grupo em relação a outro resulta 

no equilíbrio de poder, ora de um lado, ora de outro lado. Segundo Freire (1981), o Estado 

beneficia os líderes da classe dominada como estratégia para se manter no poder. 

Portanto, concordando com o pensamento de Paim (2007), destacamos que a história 

do movimento sanitário representa uma reforma parcial, pois a reforma sanitária aponta para 

inovações, entretanto continua submetida às normas da classe dominante. Nesse sentido, as 

práticas educativas de grande parte dos profissionais da saúde são excludentes no sentido de 

não conceber o homem como sujeito capaz de participar do processo educativo, e sim como 

mero objeto do processo. 
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Outro ponto que merece destaque é que, no Mops, os saberes populares eram 

incentivados, porém, com a criação do SUS, essas práticas não foram incorporadas e estão 

sendo esquecidas no decorrer da história. Destacamos que a utilização das plantas medicinais 

como expressão cultural de uma comunidade deve ser reconhecida e valorizada tanto pelos 

moradores como pelos gestores da localidade, mediante a criação de políticas públicas que 

incentivem as práticas de medicina alternativa.  

A utilização dessas práticas populares são formas de manter viva a tradição e a 

memória da comunidade, por meio dos saberes que são passados de geração a geração. Essas 

raízes culturais diferenciam a comunidade do Morro da Conceição de outras comunidades,  

dando visibilidade ao bairro e conscientizando os moradores da importância dos seus saberes. 

Ressaltamos a relevância de as escolas que estão inseridas no bairro oferecerem aos 

alunos uma formação crítica que resgate suas raízes culturais, situando esses indivíduos a 

partir do contexto histórico-social da comunidade. 

Enfatizamos também a importância de os princípios da Educação Popular em Saúde, 

tendo por base o diálogo em uma perspectiva crítica, a partir da concepção de Paulo Freire, 

serem priorizados como conteúdo inserido não apenas nos currículos das instituições de 

formação inicial dos profissionais da saúde, como também nos cursos de formação 

continuada, principalmente de profissionais que atuam no âmbito do SUS. 

Desenvolver práticas educativas em saúde voltadas para a libertação dos sujeitos não é 

um processo simples, principalmente quando se trata de saúde pública, que vem 

historicamente sendo submetida às ordens da gestão do momento. É uma tarefa que ultrapassa 

os muros das unidades de saúde, tendo-se em vista que muitas vezes é colocada, pela gestão, 

em segundo plano, em detrimento do assistencialismo voltado à prevenção de doenças. Isso 

evidencia a dificuldade enfrentada por diversos profissionais da saúde em aplicar os 

princípios da educação popular em saúde, pois mesmo que tenham afinidade com essa 

concepção educativa, na maioria das vezes, perdem sua autonomia pedagógica, pois se veem 

obrigados pelas instâncias superiores ao cumprimento de metas e burocracias.  
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APÊNDICE A– QUESTÕES NORTEADORAS DIRECIONADAS AOS 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Data da coleta: ____/____/____ 

 

 

Caracterização do sujeito: 

 

 

Nome: __________________________________________________ 

Função exercida na comunidade: _____________________________ 

Período de atuação na comunidade: ____________ a ______________ 

 

Em sua opinião, como foi a década de 1980?  

Em sua opinião, qual foi o papel exercido pela Igreja Progressista do Morro da 

Conceição na década de 1980?  

Em sua opinião, qual foi o aprendizado que a comunidade teve em decorrência 

da interação com a igreja progressista do Morro da Conceição na década de 1980?  

Em sua opinião, qual a contribuição que a Igreja Progressista do Morro da 

Conceição deu a comunidade na década de 1980?  

Em sua opinião, como a teoria de Paulo Freire foi incorporada nas práticas de 

educação popular realizadas no Morro da Conceição na década de 1980?  

Em sua opinião, qual foi a postura da comunidade diante da omissão do poder 

público em relação à saúde pública da comunidade na década de 1980?  

Em sua opinião, quais os motivos que levaram a comunidade a entrar em 

conflito com o poder público na década de 1980? 

Em sua opinião, quais os motivos que levaram a Igreja Progressista do Morro 

da Conceição a intervir na realidade da comunidade na década de 1980?  

Em sua opinião, como era a saúde pública no Morro da Conceição no início da 

década de 1980?  

Quais as conquistas obtidas para a saúde pública do Morro da Conceição 

durante a década de 1980?  

Em sua opinião, como ocorreu o MOPS na Grande Casa Amarela? 
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Qual o papel que os agentes comunitários de saúde voluntários exerceram na 

comunidade na década de 1980?  

Em sua opinião, o que levou os agentes comunitários de saúde voluntários a 

intervirem na realidade da comunidade na década de 1980?  

Em sua opinião, qual a contribuição que as ações de educação popular em 

saúde deram para a saúde pública da comunidade do Morro da Conceição na década 

de 1980?  

Em sua opinião, qual a mudança/contribuição que as ações de educação 

popular em saúde proporcionaram aos moradores?  

Em sua opinião, como a educação popular em saúde realizada no Morro da 

Conceição na década de 1980 contribuiu para a construção de uma política de saúde, 

isto é, o SUS?   

Em sua opinião, como a comunidade passou a controlar as ações do Estado? 

Qual o papel que o conselho de moradores exerceu na comunidade na década 

de 1980?  

Em sua opinião, qual a contribuição do Conselho de Moradores para a 

comunidade na década de 1980?  

Em sua opinião, no contexto da criação do SUS, quais os conflitos que 

ocorreram entre os agentes comunitários de saúde, a classe médica e o poder público? 

Como eram realizadas as práticas de educação popular em saúde na 

comunidade do Morro da Conceição na década de 1980?  

Que ações de educação popular em saúde foram realizadas na comunidade na 

década de 1980?  

Em sua opinião, de que maneira a comunidade participava das ações de EPS na 

década de 1980?  

Em sua opinião, qual o papel desempenhado pelos profissionais de saúde 

voluntários da comunidade na década de 1980? 

Como os profissionais de saúde voluntários incentivavam a comunidade em 

busca de melhorias para a saúde pública?  

Quais os temas abordados nas práticas educativas?  

Como a comunidade aprendeu a trabalhar no campo da saúde na década de 

1980?  

 Em sua opinião, qual a importância do saber popular? 
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Em sua opinião, como era visto o saber popular pelos profissionais de saúde na 

década de 1980?  

Como surgiu o trabalho com planta medicinal na comunidade?  

Com relação ao uso das plantas medicinais, quais foram as influências que a 

comunidade teve?  

Em sua opinião, o que levou os profissionais de saúde a intervirem 

voluntariamente na comunidade?  

Em sua opinião, qual foi o aprendizado que os profissionais da saúde 

voluntários obtiveram em decorrência da interação com as pessoas da comunidade na 

década de 1980?  

Durante as práticas de educação em saúde, como era a relação dos 

profissionais de saúde voluntários com os agentes de saúde voluntários da comunidade 

na década de 1980?  

As intervenções ocorreram isoladamente ou houve a participação de outros 

segmentos da sociedade?  

Em sua opinião, a comunidade participava apenas de ações pontuais ou havia 

consciência da realidade? 
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APÊNDICE B – CESSÃO DE DIREITOS DE USO E DIVULGAÇÃO DE 

ENTREVISTA E IMAGENS 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO 

 

CESSÃO DE DIREITOS DE USO E DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTA E IMAGENS 

 

Pelo presente documento, eu ______________________________________________,  

CPF__________________________, RG____________________________________, 

residente na cidade de ______________________________ Estado 

_______________,declaro ceder à pesquisa A EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NA 

COMUNIDADEDO MORRO DA CONCEIÇÃO RECIFE-PE: MEMÓRIA DAS LIDERANÇAS 

COMUNITÁRIA ENQUANTO ATORES POLÍTICOS ATUANDO NA CONFIGURAÇÃO DA 

POLÍTICA DE SAÚDE (1980-1995), sob a responsabilidade da pesquisadora: JOENE MARIA 

CRESPO COSTA, sem quaisquer restrições quanto aos seus efeitos patrimoniais e financeiros, a 

plena propriedade e os direitos autorais do relato de caráter histórico com identificação do nome e 

da fotografia que prestei a referida pesquisa na cidade de _____________________________, em  

___/___/___ 

A pesquisadora fica, consequentemente, autorizada a utilizar, publicar e disponibilizar para 

fins acadêmicos, as mencionadas fontes no todo ou em parte.  

____________________________de ________________________ de ____________ 

   _____________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 



150 

 

APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada:“A Educação Popular em 

Saúde na Comunidade do Morro da Conceição Recife-PE: Memória das Lideranças Comunitária 

Enquanto Atores Políticos Atuando na Configuração da Política de Saúde (1980-1995) “, que está 

sendo desenvolvida pela Mestranda Joene Maria Crespo Costa do Programa de Pós-graduação em 

Educação da Universidade Federal do Pernambuco. 

O objetivo principal dessa pesquisa é compreender como ocorreu a Educação Popular em 

Saúde na Comunidade do Morro da Conceição no período de 1980-1995.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Ressalta-se que 

seu consentimento livre e esclarecido para participar da pesquisa representará uma atitude ético-

política importante e não há riscos de saúde ou físico envolvidos. Os procedimentos das entrevistas 

serão realizados em local que lhe for mais conveniente e ideal para sua explanação. 

Os procedimentos serão gravados e depois transcritos 

Você ficará com cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, 

poderá perguntar diretamente para Joene Maria Crespo Costa, no endereço: Rua Doutor Tomé Dias, 

137. Casa Amarela Recife/PE ou pelo telefone (81) 995282807. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em participar voluntariamente. Autorizo a utilização das informações contidas 

nos questionários para fins acadêmicos e dos recursos como fotografia e gravações em áudio no 

momento de realização das entrevistas. 
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Participante da pesquisa: (Nome): 

_________________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________ 

 

 

Pesquisador responsável: Joene Maria Crespo Costa 

Assinatura:______________________________________________________ 

Pós-graduação em Educação. Campus da UFPE 

Recife/PE, fone: 21268334. 
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APÊNDICE D – DIÁLOGO ENTRE SABERES 

“Vou utilizar o exemplo de Dona Graciema que dava uma aula abrindo uma galinha e 

mostrando parte por parte da galinha comparando com a do ser humano, então a gente 

mostrava o saber do povo e o saber científico, utilizando a pedagogia de Paulo Freire a 

gente partia do saber do povo e chegava no saber do doutor[...]. Quando você começa a 

valorizar o saber fazer do povo você também aprende, pois eu aprendi muito mais 

coisas com o povo do que com os livros. O povo sabe como coletar, qual o horário que 

a planta tem mais princípio ativo[...] como coletar, quando coletar, são conhecimentos 

milenar que vem de geração a geração, essas coisas o povo faz muito bem. Meu papel 

foi sistematizar experiências e agregar valores às plantas, pois usar a planta e como 

preparar o povo sabe, mas quanto tempo vai usar eles não sabem, então eu vou 

agregando valores a eles, a toxicidade das plantas o povo também não conhece, então 

eu vou agregando valores, ou seja, era uma troca de experiências. Descobri que o 

núcleo pedagógico da educação popular é a planta medicinal; Então quando eu 

descobri que a planta medicinal é o saber do povo, que é sua ciência e tecnologia, vim 

para cá aprender com o povo. [...] Eu fiz um boletim bimensal para devolver ao povo o 

saber do povo, esse boletim é o saber do povo para o povo que eram as cartilhas 

populares que a gente fazia, e o saber do técnico para o técnico, nesse boletim tinha os 

dois saberes e mostra que o povo também tem base científica, é a sabedoria dele.”   

Entrevistado: Celerino Carriconde 

“As práticas se davam em cima da mobilização a partir do saber popular, ou seja, a 

gente começava com uma coisa que eles entendiam muito de uma forma geral, que era 

a tradição da fitoterapia, dessa tradição nós íamos dialogando com o diagnóstico 

epidemiológico presente que eram as doenças, assim nós íamos discutindo a questão de 

que saúde não é ausência de doença e sim que saúde tem uma conceituação muito mais 

ampla. Tínhamos o papel de descodificar a linguagem médica hegemônica, traduzir, 

por exemplo, Dona Graciema que era agente de saúde da comunidade e dava uma aula 

com uma galinha, e a gente fazia uma descodificação maravilhosa. Trabalhei na 

universidade com os estudantes muitas vezes mostrando a aula da galinha, então 

enquanto a gente dizia o que era vesícula biliar Dona Graciema dizia que era o fel da 

galinha, a gente mostrava o nome científico da traquéia e ela dizia que era a goela da 

galinha, dessa forma a gente ia discutindo simultaneamente utilizando a linguagem 

dela.” Entrevistado Paulo Santana 
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“A gente aprendeu primeiro com eles, na linguagem deles para depois repassar para 

eles o nosso conhecimento na linguagem deles, a gente usava o método Paulo Freire na 

saúde. Hoje eu explico da seguinte forma, quando a pessoa diz pra mim que está com 

gordura no sangue ou com as veias entupidas eu explico a ela que é a mesma coisa de 

um cano que está cheio de gordura dentro, tem que colocar o ácido muriático lá dentro 

para soltar, dessa forma eu explico qual o remédio que faz o papel do ácido muriático 

[...] então o pessoal começava a entender, então eu pegava deles para repassar para 

eles. A importância é total, é a vida, a medicina começou do saber popular, da 

observação, pois tudo que você começa a observar, que passar a ser o universo 

pensado, o homem tem a capacidade de transformar, eu acho que aprendi muito com o 

saber popular, até hoje eu uso chás, lambedores[...]. Sempre que começávamos uma 

reunião eu dizia que estava ali como médica, mas que tinha muita coisa para aprender 

com eles, pois na relação humana a gente repassa a sabedoria mas a gente aprende 

também a sabedoria deles, estávamos ali aprendendo e repassando, ao entrar na 

comunidade esse era sempre o primeiro discurso, era uma troca de experiência que fez 

com que eles ficassem no desejo de aprender mais [...]. Eu era tiete de Paulo Freire e 

usava o universo das pessoas, então a gente fazia saúde com o universo pensado, ou 

seja, com o que as pessoas sabiam[...]. A gente tinha reunião, a gente tinha votação e 

muitas vezes eu nem tecia opinião, eu apenas esperava a opinião deles e depois 

descodificava para mudar alguma coisa, nunca fui autoritária sempre fui igual a eles; 

Isso a gente aprendeu quando aprendeu Paulo Freire. A comunidade tinha voz, a gente 

usava da democracia na comunidade, a gente tinha voto e o meu voto tinha o mesmo 

peso que o voto dos comunitários.” Entrevistada Cristyna Cardoso 

 “Os profissionais da saúde aprenderam com a comunidade, os profissionais 

descobriram que havia toda uma riqueza de cultura, de conhecimentos por parte do 

povo, e aí com essa mentalidade nova muito mais dialogal, esse acreditar no saber 

popular, eles criaram oportunidades de compartilhamento dessas experiências, onde 

eles aprenderam e também de certa maneira contribuíram pelo lado dos seus 

conhecimentos científicos para fortalecer e valorizar ainda mais esses saberes. A 

grande preocupação era de fazer trabalhos que tivessem uma dimensão coletiva, rodas 

de conversas sobre problemas, pessoas que vinham com problemas semelhantes 

sentarem juntas, conversarem sobre os próprios saberes que as pessoas já tinham, uma 

ensinando à outra. Isso foi muito cultivado, era a dinâmica da educação popular que 
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acontecia em nível de saúde, sentar em uma roda pra conversar[...]. De tal maneira que 

nunca se privilegiava o atendimento individual, na medida do possível as rodas de 

conversa e o aprofundamento da consciência, o aprendizado dos fazeres a partir dessas 

rodas de conversa, isso é que era o forte[...]. O pessoal se sentia realmente atendido de 

uma maneira que não encontrava nos postos de saúde um jeito, uma atenção, uma 

postura desse tipo[...]. [...]Todo o trabalho era no estilo de roda de conversas onde cada 

um sofria, sentia, sabia, tudo isso era compartilhado. Os agentes de saúde tinham esse 

cuidado de construir com as pessoas um conhecimento novo, de chegar a um patamar 

novo de consciência e de prática onde o saber de cada um era valorizado, 

compartilhado e havia essa troca de saberes, isso foi muito forte no MOPS. Os 

profissionais de saúde voluntários chegavam com esse apoio, mas um apoio que se 

traduziu em formação continuada, eles não somente entendiam a importância dos chás 

porque conheciam os resultados que esses chás davam, mas entendiam com um certo 

embasamento científico porque é que esses chás resultavam na melhoria do quadro de 

tal ou tal enfermidade, então o pessoal saía com uma consciência muito mais profunda 

da importância que esses recursos populares tinham pra saúde da população, e as 

pessoas aprendiam também na troca de saberes novos saberes populares e também 

saberes que vinha da prática que vinha da ciência, da academia, com esses 

profissionais.” Entrevistado Reginaldo Veloso 

“É muito comum na medida em que as pessoas adquirem um conhecimento teórico elas 

se sintam diferenciadas de outras que não dominam esse conhecimento, mas não sabem 

elas que aquele conhecimento teórico tem muito daquela experiência que foi vivida e 

que foi registrada em algum momento por alguém. Acho que mais importante do que a 

criação de uma disciplina de humanismo, seria uma disciplina que ajudassem as 

pessoas a perceberem isso, que aquilo que elas estão adquirindo como conhecimento é 

resultado de trabalhos que já estavam sendo feitos, de uma prática que já havia que é 

justamente o conhecimento popular [...]. Os profissionais da saúde voluntários já 

ultrapassavam essa coisa de ficar só no que nos dizem os livros, na medida em que eles 

estavam aqui já tinham essa abertura[...] é uma questão de se abrir para 

experimentações possíveis[...] aqui a gente vai seguir junto, vai caminhar junto, cada 

um tem uma contribuição e às vezes a sua contribuição é maior mesmo, mas não é a 

única, então vamos dialogar[...] esses saberes têm que dialogar, tanto nós quanto eles 

vivenciamos esse diálogo. Os profissionais da saúde voluntários aprenderam também 
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muito com a comunidade, com o que a comunidade tinha a oferecer, havia uma troca e 

um aprendizado muito grande, tanto na área de saúde com as plantas medicinais, como 

também na forma de organização da comunidade[...].” Entrevistado Jairo Gomes 

“No Mops toda Casa Amarela se unia para debater, trocar experiências, trocar 

conhecimentos, também através de plantas medicinais. Dona Graciema daqui do Morro 

foi convidada pela UFPE para levar uma experiência de comparar através de uma 

galinha os órgãos do ser humano e os órgãos da galinha, essa prática dela fazia muito 

sucesso aqui na comunidade também, ela ia à escolas. Teve também Celerino, que a 

gente chamava ele de doutor das plantas, ele plantava e fazia os medicamentos e 

juntava a comunidade[...]. Eu acredito que toda interação serve para uma melhoria, 

tanto a comunidade foi favorecida quanto os profissionais de saúde voluntários 

também[...]. Eu acredito que o saber só é importante quando ele é transmitido para 

outras pessoas, o saber quando é detido apenas para si próprio não tem nenhum valor, 

com a interação o saber não para pois está sempre em movimento ajudando tanto um 

lado como o outro. É uma interação do saber, é uma troca de experiência, é aquele que 

vem pra servir e também é servido, não existia ninguém melhor do que ninguém, mas 

que todo mundo se completava.Os profissionais fizeram as intervenções pela própria 

necessidade da comunidade. Primeiro eles estavam aprendendo, eles estavam 

começando, era campo de experiência e de prática para eles. Eram nessas comunidades 

onde os profissionais voluntários trocavam experiências, pois você sabe que a prática 

ajuda muito o saber juntamente com a população.” Entrevistada Helena Lopes 

“O saber popular é uma coisa tão empírica, vem de dentro pra fora, a gente aprende 

com os avós, aprende com os mais velhos. Aqui no Morro a gente tinha um pessoal 

muito mais velho, tinha dona Helena, seu Bionor, Dona Graciema, seu Alderico, tinha 

um povo mais idoso que repassava muito os conhecimentos, tinha padre Reginaldo, 

tinha os médicos que vinham de fora como Cristyna. Eu acho que não é só o saber das 

academias que vale[...]. A gente trabalhava com o pessoal a partir da nossa necessidade 

real [...]A gente partia da realidade da gente. [...]A gente levou esse conhecimento do 

corpo humano, através da aula da galinha que Dona Graciema dava. A gente era agente 

comunitário de saúde, tinha todos os níveis de escolaridade possível, tinha Dona 

Graciema que do ponto de vista da escolaridade era analfabeta, mas ela sabia fazer 

tantos remédios, inclusive a gente conseguiu lançar um livro dela com todas as receitas 

que ela ensinava[...] a gente lançou junto com Celerino Carriconde e Cristyna Cardoso 
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os livros da receita de Dona Graciema.[...] Se você for ver quase todos os remédios que 

eram feitos nos laboratórios usavam as plantas e Celerino tinha o domínio desse 

conhecimento, na época a gente estudava muito sobre isso. [...] os profissionais da 

saúde voluntários respeitavam, consideravam, escutavam nossas experiências, a aula do 

corpo humano que Dona Graciema dava era de uma magnitude, de uma consciência, de 

uma sabedoria, como ela fazia a relação do corpo humano com o corpo da galinha, ela 

ia dizendo, ia explicando, ela tirava os rins, o filtro, a função do baço, o intestino 

delgado, o intestino grosso, os nervos, as ligações, os músculos [...] ela fazia e o 

pessoal respeitava, convidava, Dona Graciema fazia muitas palestras na 

universidade[...] tinha um respeito pelo conhecimento popular e eles estimulavam 

ainda a gente a dar valor ao conhecimento [...] e o que a gente não sabia ou o que eles 

achavam que a gente não sabia, eles traziam umas informações de livro, aquele livro, 

onde não há médico, era muito bom pra gente aprimorar os conhecimentos, mas havia 

um respeito. Tinha uma parte da área médica que respeitava esse saber popular, esse 

conhecimento que a população tinha, havia um respeito.” Entrevistada Mauricéia 

Santiago 

“Celerino deu sua contribuição em relação às plantas medicinais junto com Dona 

Graciema que era uma pessoa do interior e conhecia também de plantas. Celerino veio 

para comunidade, conversou com Dona Graciema e aprendeu também, tinha essa troca 

de experiências, trouxe o seu conhecimento técnico enquanto profissional médico, mas 

tinha a contrapartida de também aprender junto com a pessoa da comunidade.Tinha 

essa troca, o saber do profissional médico com o saber popular de uma pessoa que tinha 

toda uma cultura de trabalhar com as plantas medicinais. Isso foi importantíssimo para 

o crescimento de cada um de nós, mostrar pra gente a diferença entre o saber popular e 

o saber técnico que é o saber do profissional que foi para a faculdade e estudou, mas 

tinha essa troca de saberes. Para mim, é fundamental porque se não tivesse o saber 

popular a gente praticamente não tinha nada, porque a gente une o saber popular que 

são as plantas medicinais com o saber científico que também é importante, porque a 

gente tem as pessoas que estudaram para isso e tem as pessoas que conhecem o saber 

popular, então fazendo a junção, todos dois são importantíssimos para a população. Os 

profissionais da saúde voluntários aprenderam muito com a comunidade, quando eles 

chegaram aqui tinham o conhecimento da universidade, mas não tinham o 

conhecimento do movimento popular, tanto eles trouxeram o conhecimento técnico de 
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universidade, como estavam abertos para aprender junto com a gente a questão do 

trabalho comunitário. Essa troca é fundamental, ou seja, o conhecimento técnico de 

faculdade e o conhecimento popular, a gente aprendia em casa com a mãe com a avó, a 

gente via a avó fazer e aí se deu essa junção que foi de suma importância. Dona 

Graciema tinha o conhecimento de dar aula de anatomia com uma galinha, ela abria a 

galinha e dava uma aula do corpo humano, mostrava cada parte da galinha e fazia a 

relação com o corpo humano, e o profissional vinha com o conhecimento técnico 

explicando a finalidade dos órgãos do corpo humano. Tínhamos uma relação de 

diálogo, pois tudo que a gente ia fazer a gente se reunia, a gente decidia em conjunto, o 

profissional de saúde voluntário não decidia nada sozinho, todas as decisões eram 

tomadas em conjunto, e quando não dava tempo de reunir todo mundo, chamava umas 

cinco pessoas para fazer a reunião emergencial e discutir qual o encaminhamento que 

iria dar, os profissionais não tinham autonomia para decidir nada só, tudo era decidido 

nas assembleias do conselho.” Entrevistada Rose Mary 

“O aprendizado que os profissionais da saúde voluntários obtiveram foi o saber 

popular, pois quem passou por aqui levou uma bagagem também. Naquela época 

vinham muitos estagiários das universidades para o grupo de saúde para aprender o dia 

a dia, o convívio com o ser humano, eles aprenderam muito; Eles traziam o 

conhecimento deles na questão da organização que estava sendo discutido a nível de 

saúde, então existia uma troca.” Entrevistada Mariza Albino 

 

                           CONSCIENTIZAÇÃO 

 

“O núcleo central da educação popular é o cristianismo, se você quer trabalhar com o 

povo você tem que partir da consciência ingênua dele que é a consciência mítica que é  

a religião, porém se a religião fica na exploração do ritualismo aí massifica e domina, 

mas se a religião tem ações missionárias para melhores condições de vida para o povo, 

que é realizar o plano de Deus o plano de verdade, de amor e de justiça, aí revoluciona. 

[...] você pega toda a mística do cristianismo e trabalha com ele para ele entender que 

tem que mudar porque está na bíblia, está na formação dele cristã que é essencialmente 

o cristianismo [...]. Todo esse processo da Teologia da Libertação foi que criou essa 

mudança na mentalidade do povo em geral e levou a essa mudança radical, pra mim a 

igreja teve um papel importantíssimo [...]. A essência foi o cristianismo que é servir e 
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não ser servido, quando você tem uma mística, não só de ir à missa comungar, mas 

quando você tem uma mística de procurar servir como cristo fez, muda tua 

mentalidade. [...] A gente tinha a consciência do direito, mas também do dever, sempre 

trabalhava direitos e deveres e procurava ver às necessidades sentidas por eles e não 

por nós. Eles tinham consciência da realidade porque nesse ponto a igreja, através de 

padre Reginaldo, reforçava muito isso no Morro da Conceição, foi trabalho que mais 

cresceu porque tinha um padre preocupado em servir o povo, que fazia a Teologia da 

Libertação na comunidade e que vivia com a comunidade.” Entrevistado Celerino 

Carriconde 

“Você fazer um debate sobre isso em um cenário que tínhamos, de um país que nunca 

teve essa prática, era acordar e despertar o gigante[...]quando a gente vai mobilizando 

esse povo que vai acordando e entendendo que ele é um cidadão e que ele tinha direito, 

então esse povo vai se mobilizando nesta direção[...] havia quem tinha esse direito que 

percebia a agressão e ausência do Estado e dialogava de forma generosa com quem 

tinha esse direito negado, na medida que esse processo ia acontecendo o povo ia se 

mobilizando nessa direção. [...] Havia as lideranças dos movimentos sociais que foram 

os protagonistas desse debate e que fizeram o despertar do povo nessa direção. Os 

indivíduos tinham as necessidades e a partir dessas necessidades cabia a nós criar 

outros links, mas as lideranças populares tinham uma visão geral de que havia ausência 

de políticas sociais. Havia níveis e níveis de consciência, tinham pessoas que vinham 

em busca de sua sobrevivência básica para que sua barreira não caísse e matasse todos 

da sua família, mas não gerou uma mobilização permanente, após resolvido o seu 

problema alguns continuavam no movimento popular e outros não.” Entrevistado Paulo 

Santana 

“A comunidade era extremamente ignorante e pobre, e hoje você vai na comunidade e 

em cada casa vê que as pessoas estudam, houve um grande processo de conscientização 

da comunidade através de uma série de coisas que foram discutidas na comunidade. A 

comunidade como um todo começou a ter consciência da realidade, as pessoas vieram 

para história por uma questão humanista, depois elas aprenderam que se não 

mobilizassem elas não ganhavam, então elas começaram a se mobilizar para política 

partidária.” Entrevistada Cristyna Cardoso 

“A igreja no Morro da Conceição foi tipicamente a igreja das comunidades eclesiais de 

base, e essa expressão de igreja se consubstanciava num compromisso dos cristãos com 
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a vida do povo do bairro, com a vida dos trabalhadores, com a mudança que precisava 

acontecer primeiro nas consciências e a partir das consciências, nas atitudes, nas 

práticas, na organização popular, na luta por direitos, nas muitas conquistas que se 

conseguiram aqui nesses altos e córregos que estão dentro do perímetro da paróquia. 

Era um povo que vivia um processo de evangelização muito sério, uma evangelização 

que consistia numa revisão de vida à luz do evangelho em busca de um compromisso 

com a vida do povo, com a mudança social, com a organização política de tal maneira 

que os cristãos das comunidades contribuíam para o processo de conscientização da 

população, de mobilização, de organização e de luta da população. Dessa forma, a 

igreja exerceu o papel de evangelização onde a prática dos cristãos consistia num 

compromisso com a mobilização da população, a organização da população e a luta por 

direitos.Teve aprendizado de parte a parte e nesse aprendizado muita gente cresceu, se 

desenvolveu numa consciência de cidadania, numa consciência política, numa 

consciência de classe. Eu creio que as comunidades eclesiais de base foram das 

herdeiras mais felizes do método Paulo Freire, pois toda essa prática de se reunir, de na 

roda conversar, colocar os problemas, aprofundar a consciência dos problemas e das 

responsabilidades, assumir tarefas coletivamente e se construindo como pessoas que 

são sujeitos de direitos, que vão em busca das soluções dos problemas, que não 

esperam sentadas, pessoas que têm um espírito de militância, de criatividade, que se 

engajam efetivamente nas lutas, tudo isso se deu através das rodas de conversa, que 

eram por exemplo o encontro de irmãos, os encontros de jovens da pastoral do meio 

popular, os encontros das crianças e adolescentes. A comunidade se debruçando sobre 

os seus problemas, sofrendo na pele os vários tipos de carências, aos poucos vai 

passando por um processo de tomada de consciência, de acreditar na força da 

organização, de ir em busca de seus direitos.[...] Foi uma iniciativa de ir ao encontro da 

população pra ajudá-la a tomar consciência e lutar e se organizar como podia, 

conquistando aos poucos o apoio do poder público e depois as políticas que foram 

implementadas a partir do SUS.Tudo que se conquistou em nível de política pública, de 

política de Estado nesse país no campo da educação da saúde e tudo que tem a ver com 

as necessidades básicas da população, se deveu a essa tomada de consciência da 

população, a esses movimentos sociais, a essas organizações populares que se 

desenvolveram em todos os recantos do país. Essas coisas foram amplamente 

favorecidas pelo trabalho que a igreja fez, através das comunidades eclesiais de 
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base[...]. O pessoal na medida em que se conscientiza vai ficando mais exigente e vai 

percebendo o que não percebia antes. A igreja contribuiu decisivamente para um 

processo de conscientização, de mobilização, de organização, de luta e de conquistas e 

direitos.” Entrevistado Reginaldo Veloso 

“Quando era uma coisa que tinha a ver com o problema que elas estavam vivendo as 

pessoas tinham mais interesse, já quando eram coisas mais gerais, mesmo que 

indiretamente tivessem a ver com elas, a gente tinha que fazer um esforço grande 

utilizando-se de várias estratégias de sensibilização, então a gente tinha que aproveitar 

ao máximo de quem veio para as reuniões para que se tornassem agentes 

multiplicadores. Então tinha que se ter uma consciência de que resolvido o meu 

problema eu tinha que continuar participando das ações [...] pois o aprendizado me fez 

ver que eu tinha que ser solidário também com os outros, era um processo de 

conscientização [...]. Não havia participação geral não, a maioria se envolvia em ações 

pontuais. As pessoas tinham uma referência do conselho de moradores, já ouviram 

falar, mas participar mesmo, apenas se fosse alguma coisa que mexesse diretamente 

com seus calos [...]. Quando eu falo de comunidade estou me referindo àquelas pessoas 

que se organizam, tinha o conselho, tinha a coordenação ampliada, tinha grupos e 

comissões, essas pessoas tinham uma visão, tinham uma consciência melhor [...] esses 

grupos estudavam a estrutura da sociedade, e a ideia da gente era que fosse repassando 

[...] tinha uma certa hierarquia de participação.” Entrevistado Jairo Gomes 

“A contribuição da igreja foi a conscientização, mostrar à população que ela tinha os 

seus direitos, tinha os seus deveres [...].” Entrevistada Helena Lopes 

“Tinha dois tipos de atuação, tinha um grupo que estava mais a frente que tinha uma 

consciência muito grande dos seus direitos, da realidade do bairro, da cidade, do 

Estado, do Brasil e lá fora. Era um pessoal que estava mais ligado ao movimento de 

saúde do bairro, os agentes de saúde comunitários, o pessoal ligado ao conselho de 

moradores [...] o pessoal ligado à igreja. [...]Tinha um grupo muito grande de pessoas 

que tinha consciência desses direitos, e esse grupo fazia intervenções, palestras, a gente 

descia e fazia palestras nas ruas do Morro[...]então assim, levava a informação de um 

grupo que tinha mais essa consciência cidadã política, que fazia uma atuação, e fazia 

um trabalho de formação com o restante da população. Nesse meio tempo o grupo ia 

aumentando porque mais gente ia tomando consciência dos seus direitos, ia sentindo 

gosto pela luta coletiva e ia participando. Eu acho que uma grande conquista[...]foi as 
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pessoas tomarem consciência dos seus direitos[...]. Naquela época a gente lia muito a 

questão da educação libertadora, como a informação pode lhe libertar dessa situação de 

coitado, de oprimido. A igreja tinha uns sermões bem bom, a homilia é muito recheada 

de reflexão[...].Essa história toda deixava a gente algumas noites sem sono, sem 

entender direito, depois no outro dia entendia mais um pouquinho, no outro ano 

entendia mais um pouquinho. [...]A gente se reunia pra assistir os programas políticos 

dos partidos e depois fazer debate pra saber o que cada um dizia, como é que cada um 

fazia, qual era a proposta de cada um [...] a gente trazia filmes e depois fazia as 

reflexões [...] Lia o manifesto marxista pra discutir sobre a revolução francesa, eu 

discuti isso na comunidade, depois que eu cheguei na faculdade eu já tinha visto isso 

tudinho em vários debates na comunidade [...]a gente discutia os movimentos sindicais 

da França [...] a reunião do conselho de moradores toda sexta-feira tinha e era lotada, 

ali era um ambiente de muito conhecimento. Era uma pauta das necessidades do bairro, 

discutir as formas de superar as necessidades, seminários de formação pra gente, fazia 

dinâmica de como a gente confrontar com os políticos, naquela época vinha Félix que 

era um grandão da globo trabalhar com a gente o poder da mídia, a gente discutia a 

influência da mídia na vida da comunidade, de como estimulava a gente ter esse ou 

aquele padrão de comportamento, tudo isso contribuía pra nossa formação.Tinha TV 

Viva que era uma TV alternativa e trazia programas muito críticos e foi palco de muita 

contribuição para a formação. Tivemos uma formação política de um ponto de vista 

bem abrangente, política do cotidiano, política partidária, política social, política 

cidadã. Enquanto cidadã você tinha que tá antenada com as coisas da comunidade e do 

mundo [...]. [...] o agente de saúde tinha aquele papel de trabalhar a consciência do 

cidadão, refletir junto com ele os seus direitos sociais, a importância de uma política 

pública de saúde que atendesse ao seu direito como cidadão, e ao mesmo tempo dar 

informações de como se tratar, de como se cuidar e de prevenir que as crianças 

morressem [...].” Entrevistada Mauricéia Santiago 

“A gente ia às escolas fazer conscientização com os alunos de um tema que a gente 

achava importante ser desenvolvido na escola, a gente trabalhava nos grupos que tinha 

no conselho de moradores, todos os grupos que tinha a gente fazia conscientização. 

Havia uma consciência da realidade porque não era apenas o pessoal do conselho de 

moradores que participava eram os moradores também, em todas as ações que a gente 

fazia aqui os moradores participavam [...].” Entrevistada Rose Mary 
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“Olha, eu acho que foi um momento muito de despertar de tudo que estava 

acontecendo, algumas comunidades começaram a se organizar, foi um início mesmo de 

despertar, da conscientização, de buscar, de rever toda a história e ir atrás do objetivo 

que era a ação mesmo, foi o que aconteceu no Morro.” Entrevistada Mariza Albino 

 

     SAÚDE COMO INSTRUMENTO DE LIBERTAÇÃO 

 

“Os agentes de saúde naquela época eram pessoas que tinham liderança política, eram 

líderes políticos [...]os agentes de saúde eram atores do processo, por exemplo, não era só 

tratar uma diarreia, eles se organizavam para lutar por água potável para evitar que a 

criança tivesse diarreia, as barreiras das casas eram motivo de aumentar a pressão arterial, 

então eles exigiam que o Estado melhorasse as barreiras; Não era só tratar a doença com 

plantas medicinais, eles viam a causa da doença para combater também a causa e não só o 

sintoma, isso é cidadania, pois eles tinham direitos, mas também tinham deveres com as 

pessoas da comunidade, então contemplava as duas dimensões, direitos e deveres, ver o que 

eles podiam fazer para melhorar a situação deles, se organizar, fazer mutirão, isso é um 

trabalho de criar uma consciência cidadã [...]. A medicina era o instrumental que eu tinha 

para fazer a revolução pra puder mudar a sociedade [...] Aprendi que poderia usar a 

medicina para fazer essa mudança, usando a prática médica. 

Quando você começa a falar as coisas do povo, a utilizar a linguagem do povo, por 

exemplo, o povo sabe quando está com diabetes quando a formiga vai na urina[...] O povo 

também diagnostica, o povo sabe quando tem proteína na urina colocando vinagre, essas 

coisas do povo está na história dele, o povo sabe usar a urina dele para se tratar, utiliza a 

urina da vaca para combater catarro no pulmão porque tem esteroides naturais, o povo usa a 

saliva da manhã para tratar conjuntivite porque tem ação de antibiótico, o povo sabia usar o 

barro, porque não usar essas práticas populares[...]. O nosso trabalho era servir ao povo, 

tinha que usar os seus próprios recursos no tratamento da doença através das plantas, e 

atendê-los com um profissional prescrevendo a planta que eles têm, depois educar 

utilizando a pedagogia de Paulo Freire a partir do saber deles [...].” Entrevistado Celerino 

Carriconde 

“A saúde enquanto instrumento de luta e de enfrentamento a falta da democracia. O 

movimento de saúde como um instrumento capaz de mobilizar a população em busca de 
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direitos sociais. O trabalho tinha o objetivo de empoderar a população no sentido de sua 

libertação do saber médico opressor que imprimia um ritmo de manutenção do status quo 

de que o Estado deveria fazer do jeito que queria e que o médico era quem entendia de 

saúde. No meu penúltimo ano do curso de medicina numa prova de terapêutica, eu sugeri 

na prova escrita uma planta medicinal para uma paciente com uma leve hipertensão [...].”  

Entrevistado Paulo Santana 

“A gente dizia que saúde não era só o posto médico, saúde era educação, alimentação, 

transporte, então esse era o conceito que a gente tinha de saúde [...] quando nós, enquanto 

profissionais da saúde chegamos, começamos a levar uma nova visão de saúde, que saúde 

era aquela luta que eles tinham ali. Na medida em que a gente começou a passar filmes e 

ficar junto da comunidade, começaram as reivindicações [...] a comunidade começou a 

interagir com as coisas e com o poder público [...]. A gente pegava o universo pensado e 

começava a discutir com o pessoal a vida, então a gente discutia também a vida na 

comunidade. [...] a gente usava de tudo, usava a criatividade, as práticas eram aulas, eram 

passeios olhando o mundo e discutindo a vida. Depois do filme a gente sempre fazia uma 

discussão daquilo que estava acontecendo, as pessoas falavam cada uma no seu linguajar e 

cada vez a gente aprendia mais.  

Fomos trabalhar com plantas medicinais, com ervas, com chás, com lambedores, tudo isso 

dava um resultado [...]. 

Tinha um remédio que a gente passava lá que era hortelã miúda para ameba [...]. Sabemos 

que as ervas curam, tudo que a gente faz tem seu valor e que isso foi o que levou a gente a 

fazer esse trabalho durante muitos anos. Eu aprendi com Dona Graciema a fazer um 

lambedor de mamão verde e que cura coqueluche, eu posso dizer que cura porque eu já vi 

curar mesmo. A gente detinha o conhecimento daquelas plantas que davam e dá resultado.” 

Entrevistada Cristyna Cardoso 

“O encontro do conhecimento científico que surgiu dessas práticas populares é que dá um 

conhecimento mais rico, onde a população se descobre também como sujeito e não somente 

como beneficiário do processo. A importância do saber popular, desde que as pessoas 

passem por um processo educativo que ajuda elas a descobrirem a importância dos seus 

saberes, o saber popular começa a ter uma importância maior desse ponto de vista, o 

pessoal tomar consciência de que sabem coisas importantes, que não são apenas 

beneficiárias de quem vem fazer algum benefício, mas são também sujeitos de um saber 

que junto com o saber científico, pode favorecer ao bem de todos. 
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A questão das ervas, dos remédios caseiros, teve também uma expressão maior [...]. Os 

paliativos eram as práticas de saúde popular que o povo sempre teve os chás e outras 

simpatias de que o povo se valia pra cuidar de suas crianças porque não encontravam 

facilidade de atendimento por parte do poder público. O que seria da população se ela 

própria à custa da sua experiência, ao longo de séculos, não tivesse acumulado um número 

significativo de práticas que atendiam em necessidades específicas, em momentos 

específicos, às problemáticas que o pessoal tinha que enfrentar por conta de suas carências 

e de todo tipo de necessidade.” Entrevistado Reginaldo Veloso 

“Eu lembro do doutor Celerino Carriconde, doutora Cristyna que trabalhou muito tempo 

aqui no Morro com a gente, e alguns outros que se juntaram a essas pessoas pra que elas 

dessem esse apoio na área de saúde, mas fazendo também uma leitura política disso, 

refletindo porque que a gente tem todas essas dificuldades, enquanto a gente paga imposto 

e não tem direito a um atendimento de saúde legal, não tem direito a uma alimentação 

legal, então havia toda essa discussão também junto com o cuidado ligado mais 

diretamente à saúde [...] Se fazia uma leitura política do por que a gente vive numa situação 

tão difícil. O que a gente podia fazer dentro da comunidade a gente fazia, a gente criava as 

alternativas, mas sempre colocando pra própria população que aquilo dali não era o fim e 

sim o meio. 

A utilização das plantas e ervas medicinais no tratamento da saúde foi também um 

elemento muito forte, todas as equipes de saúde comunitárias do país faziam isso, na 

equipe de saúde do Morro a gente tinha Dona Graciema, que era raizeira e conhecedora 

dessa grandiosidade que são as plantas medicinais. Periodicamente a equipe de saúde 

organizava semana de saúde, principalmente para reforçar a importância da alimentação e a 

importância do uso das plantas medicinais, pois os remédios eram muito caros, e além de 

ser caro cura uma coisa e descura outra, então as plantas têm uma eficácia melhor.”  

Entrevistado Jairo Gomes 

“A comunidade aprendeu a lutar e a buscar melhorias para si, a buscar através daquilo que 

estava precisando a mudança desse mundo para um mundo melhor. A teoria de Paulo 

Freire ajudou muito, a caminhada da população aqui da comunidade foi em cima de Paulo 

Freire, pois tudo vem da educação. Os temas trabalhados eram a melhoria da saúde, 

melhoria da vida, que consistia no caminhar em busca de um mundo melhor. Não eram 

melhorias apenas da comunidade, mas se lutava por melhorias da sociedade. O saber 

popular era um saber digno de uma população que se sacrificava, que buscava caminho 
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para melhorar a situação daquele momento que estavam vivenciando. Você sabe muito bem 

que a melhor das universidades é a universidade da vida, e acredito que esses movimentos 

populares, eles eram a universidade da vida de toda uma população, eu mesmo digo, o que 

eu aprendi na faculdade foi bom, ótimo, excelente, mas a minha universidade daqui do 

Morro da Conceição é a universidade popular do qual eu vivenciei, vivencio por muito 

tempo, essa sua prática é a que dá a maior fortaleza de uma caminhada justa. 

Muitas vezes a comunidade procurava as pessoas que trabalhavam com plantas medicinais 

quando tinha algum problema de saúde. Às vezes o doente não tinha dinheiro para comprar 

remédio e os agentes de saúde estavam ali com plantas medicinais e tentavam ajudar 

resolvendo o problema através dos chás medicinais. Entrevistada Helena Lopes 

“Esses profissionais da saúde voluntários estimulavam a gente a participar das conferências 

de saúde [...] estimulavam a ler. A gente refletia muito a situação do bairro, como melhorar, 

discutia muito as políticas públicas de saúde [...] tinha muita análise de conjuntura [...] 

como é que tá a política a nível de Brasil na área de saúde, como é que tá aqui, que ações 

estão acontecendo, como a gente pode ir buscar. [...] fazia um trabalho de conscientização 

dos direitos [...]. A gente entende a saúde pública também como ter a construção da sua 

barreira, entende a saúde pública como ter uma escola de qualidade, entende a saúde 

pública como ter um transporte, um ônibus que suba, que chegue até aqui em cima, o 

sistema de abastecimento de água, então essa coisa da educação em saúde ela pode ser 

entendida não só como o tratamento do corpo e da doença, mas nas conquistas nas outras 

áreas que a gente conseguiu. Era como “VER, JULGAR e AGIR”, como você identificar a 

problemática da comunidade, que era crianças morrendo com desnutrição e diarreia, 

remédio caro e você enriquecendo a indústria farmacêutica, que outras possibilidades tinha 

de você se curar sem recorrer aos remédios, depender financeiramente e quimicamente [...] 

Como sair daquela situação de falta dinheiro pra você comprar o remédio e você não 

morrer, e você podendo ter uma planta medicinal na sua casa. [...] Diante daquela situação 

que você estava como você fazer uma leitura daquela realidade, você buscar formas de 

superar de sair dela, [...] a gente tinha muito essa consciência de como ser um cidadão 

político atuante pra mudar a minha realidade, como você não ter medo do opressor, você 

sair da condição de dominado [...]. O uso de plantas medicinais como uma área da saúde 

que você nem estava ajudando a indústria farmacêutica a ficar mais rica, e tinha esse outro 

lado do remédio que surtia um efeito bom e que você ficava bom e que você podia usar 

[...]. Você identificar determinadas doenças, saber tratar determinadas situações com 
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plantas medicinais, que planta servia pra determinada doença. [...] São saberes que o 

médico também tem que respeitar porque é da avó, da bizavó, da tataravó; saberes 

populares que a gente adquire, que algumas pessoas não aceitam, mas que ajudam a gente 

no dia a dia.”Entrevistada Mauricéia Santiago 

“Se a gente melhora a infraestrutura da comunidade a gente estava melhorando também a 

saúde da população, se a gente lutar pelo abastecimento de água a gente estava melhorando 

a saúde da população, se a gente estava reivindicando melhoria das barreiras a gente estava 

melhorando a saúde da população, se a gente estivesse reivindicando a melhoria das casas a 

gente estava melhorando a saúde da população, então tudo estava interligado, todas as 

ações que a gente fazia tinha uma interligação entre a saúde e a melhoria da comunidade. 

[...] A gente costuma dizer que o Morro quando está reunido é uma escola, é mais que uma 

universidade, porque com a nossa participação em todas essas atividades aprendemos 

muito, a gente aprendia com quem sabia ler e escrever e aprendia também com quem não 

sabia ler e escrever, pois essas pessoas deram uma contribuição enorme aqui. Algumas 

pessoas aqui do Morro, os primeiros moradores, tinham o costume de usar as plantas 

medicinais, se tivesse uma dor de barriga e tinha uma plantinha em casa, então fazia um 

chazinho e tomava. A gente se tratava muito com plantas medicinais naquela época, até 

chegar ao médico.” Entrevistada Rose Mary 

“Acho que o susto maior do poder público foi começar a ver que no meio daquele povo 

cheio de necessidade, cheio de preocupação existia também o saber, que era uma coisa que 

muitos duvidavam por se tratar de Morro, achavam que a comunidade não tinha o 

conhecimento, mas foi um engano porque o pessoal já vinha na luta há muitos anos e 

quando começou a documentar, a colocar no papel, foi um choque para o poder público, e 

isso significa que a luta começou a ser discutida de igual para igual. Isso para os 

governantes foi um choque, pois viram que estavam negociando com um grupo que tinha o 

mesmo linguajar [...]o povo ali estava sabendo o que queria, eram pessoas politizadas que 

não tinham medo de falar, sabiam seus direitos, sabiam reivindicar, tinha que passar para o 

papel todas as reivindicações, tinha que cobrar de uma maneira que eles sentissem na pele 

que tinha que atender às reivindicações pois estavam ali para fazer isso; Foi o jeito de 

negociar, o jeito de lidar com os governantes que fez com que essa diferença chegasse até o 

Morro da Conceição. A igreja exerceu o papel de despertar, de fazer com que os 

paroquianos começassem a ver a importância e a força que eles tinham. 

As plantas medicinais ajudaram muito [...].Cristyna era médica e fazia atendimentos às 
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crianças, fazia o atendimento clínico levando muito nessa linha das plantas].”Entrevistada 

Mariza Albino  

 

              ATUAÇÃO NA CONFIGURAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 

 

“[...] O controle social surgiu com a municipalização da saúde, entretanto através do 

conselho de moradores a comunidade se organizava para enfrentar o poder público, 

para colocar o poder público para responder às demandas. Quando chegou a 

municipalização a gente passou a obrigar o Estado a receber uma comissão da 

comunidade no conselho municipal de saúde para brigar pelos direitos [...]. Nessa 

época a maioria da população era indigente porque o Estado não se responsabilizava 

pela saúde pública, então quando criou-se o SUS, o Estado passou a ser obrigado por 

isso. Foi tudo uma luta que partiu da igreja progressista, respaldada pela Teologia da 

Libertação, que iniciou toda essa mudança e que participou especificamente o Morro 

da Conceição, mas dentro de um contexto nacional.” Entrevistado Celerino 

Carriconde 

“No início da década de 1980 nós não tínhamos conselhos de saúde, mas lá no final 

da década de 1980 já tínhamos esses conselhos de saúde que foram frutos da Cosca 

(Comissão de Saúde de Casa Amarela), o Mops cria a comissão de saúde de Casa 

Amarela que vai discutir os equipamentos ali presentes, por exemplo, como a 

maternidade Barros Lima vai funcionar, como o posto de saúde da praça do trabalho 

vai funcionar, tudo isso eram formas de controle, então depois a comissão de saúde 

de Casa Amarela vai participar do Conselho de saúde de Casa Amarela no final da 

década de 1980 e vai intervir diretamente nos debates sobre as políticas de saúde. Se 

você olhar o que temos hoje, o médico de família e o agente comunitário hoje do 

Estado, eles têm um papel muito importante, as próprias práticas de plantas 

medicinais que hoje são utilizadas, naquele tempo era um saber negado, eu lembro 

que nós éramos chamados de raizeiros no sentido pejorativo, diziam que não éramos 

médicos mesmo, a contribuição deles é imensa de resgate da cultura popular; Hoje a 

gente vê várias dessas práticas, a fitoterapia hoje é reconhecida pelo Estado. O 

Programa Saúde da Família, a medicina comunitária de família, nasceu dessas 

práticas populares [...] é no reconhecimento do entendimento de que principalmente 

as mulheres herdam de suas avós essas tradições de fitoterapia, são nelas que a gente 
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vai buscar e beber na fonte; Hoje muita coisa que a gente tem na saúde se deve ao 

movimento dessas voluntárias. Recentemente eu participei da construção da Política 

Nacional da Educação Popular em Saúde, eu diria que esse documento de hoje é fruto 

dessa grande mobilização.” Entrevistado Paulo Santana 

“As agentes comunitárias de saúde voluntárias tiveram participação na modificação 

da saúde da comunidade, tanto é que nós fomos à 8.ª Conferência Nacional de Saúde 

reivindicar pelos direitos dos agentes de saúde e depois disso eles foram 

reconhecidos. A comunidade andando através de suas próprias pernas começaram a 

saber que tinha conselhos de saúde e o marco foi a 8 conferência nacional de saúde, 

pois depois dessa conferência o movimento não parou mais, pois eles sabiam que 

podiam reivindicar.Através do conselho de moradores a comunidade passou a 

controlar as ações do Estado. Depois que a gente fortaleceu o movimento fomos à 8.ª 

Conferência Nacional de Saúde e lá podemos reivindicar melhores condições para a 

população, e a gente mudou a 8.ª Conferência Nacional de Saúde no grito, a gente 

não tinha direito de ter delegado e a gente foi lá e gritou que somos delegados sim 

porque estávamos representando a população, então éramos mais legítimos do que 

eles, a gente levava ata da comunidade, dessa forma a gente pode intervir e ter direito 

a vez e voz.” Entrevistada Cristyna Cardoso 

“Os profissionais de saúde voluntários foram de uma importância muito grande, 

substancial no desenvolvimento do MOPS, sem eles o movimento teria uma 

expressão muito mais frágil e com muito menos condição de se firmar, de se 

fortalecer, de se articular e de crescer como um movimento que teve peso na 

mudança da política de saúde do país. Havia também os voluntários que iam nas 

casas, iam conhecendo as pessoas, do jeito que hoje o programa de saúde da família 

faz e, começou com esses voluntários, visitar famílias, identificar pessoas com 

determinadas problemáticas, convidá-las para determinadas reuniões[...]. Em todos 

esses bairros de Casa Amarela, o pessoal no seio das associações e conselhos de 

moradores tinha as equipes de saúde que se interessavam especialmente na luta pela 

saúde do povo e foram realmente os pioneiros na luta que resultou no sistema único 

de saúde, que foram iniciativas semelhantes em todo o Brasil que geraram esse caldo 

de consciência de luta e essas conquistas. O instrumento de controle era o conselho 

de moradores com suas várias equipes, que se mobilizavam, que faziam assembléias 

da população, que formavam comissões, que iam reivindicar junto à prefeitura, junto 
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ao governo do Estado. Quando essas comissões não conseguiam, muitas vezes se 

organizaram manifestações populares, luta por direitos, essas coisas é que levaram o 

poder público a responder a esses pleitos.Eu acho que as comunidades quando, 

através das suas associações e conselhos de moradores, viveram uma fase de grande 

espírito de autonomia e de luta, elas tiveram poder de barganha bastante forte, e 

conseguiram pouco a pouco vitórias e conquistas significativas junto ao poder 

público. O conselho de moradores foi um espaço onde os moradores que iam 

acreditando na importância da luta por melhores condições, da luta por direitos, 

foram se organizando e encaminhando ações e lutas bem concretas por vários tipos de 

direito. O conselho de moradores cumpriu primeiramente esse papel de espaço de 

mobilização, de organização e de luta junto a população[...].Cumpriam também um 

papel de representantes, intermediários junto ao poder público. Tanto havia uma 

importância do conselho no próprio bairro como um espaço de debate, de discussão, 

de organização de luta, quanto havia esse papel de representação da população junto 

ao poder público.” Entrevistado Reginaldo Veloso 

“O espaço privilegiado para fiscalizar, aqui na comunidade do Morro da Conceição, 

era o conselho de moradores que funcionou muito bem. O conselho de moradores era 

tanto o articulador das reivindicações como também fazia o levantamento de 

problemas. A gente participou também de conferências, a participação nos conselhos 

de direito, então, no nível da comunidade o conselho fazia isso e no nível do 

município procuramos também alguns desses espaços onde foi tendo oportunidade a 

gente conseguia chegar. Todas as experiências de orçamento participativo nós 

estávamos presentes [...] querendo saber como o orçamento era distribuído e como a 

gente podia participar, então na medida em que foram aparecendo outros espaços 

além do conselho de fiscalização das políticas públicas a gente foi buscando 

participar, ocupar. Na área de saúde tinha as conferências de saúde e sempre 

estivemos presente. Era do conselho que saiam as proposições, os encaminhamentos 

de debate e diálogo com o poder público. Era um organismo articulador, de 

mobilização e organização da comunidade. [...] A gente fazia o debate com aquelas 

pessoas que vinham para as atividades para que a partir dali a gente tivesse pessoas 

comprometidas com a solução dos problemas da saúde. Depois do debate a gente 

elaborava um documento e encaminhava para algum órgão que tinha 

responsabilidade com aquela problemática. Dessa forma, a gente estava atuando 
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sempre a partir do princípio que é o VER, JULGAR E AGIR[...]. Esse trabalho 

contribuiu muito para propor ao próprio Estado um modelo diferente de assistência à 

saúde que culminou com as agentes de saúde que estão aí nas unidades de saúde do 

Morro. A política de hoje, de atenção básica à saúde, tem origem lá nesse 

movimento, os agentes comunitários de saúde hoje têm uma prática muito parecida 

com a que era feita pelo pessoal daquela época sem recurso nenhum do Estado, era 

uma atividade voluntária. A institucionalização do SUS foi resultado desse trabalho 

que vinha sendo feito. Esses movimentos que foram surgindo nas comunidades foi 

forçando para que lá mais na frente o SUS fosse institucionalizado e incorpora todas 

essas práticas que eram feitas nas comunidades.” Entrevistado Jairo Gomes 

“Existia um projeto da prefeitura chamado, peça palavra e defenda seu bairro, e a 

comunidade estava lá reivindicando todas as suas necessidades, onde havia plenária 

nós estávamos presentes como uma grande representação da comunidade, estava lá 

pra participar do que estava sendo oferecido e também reivindicar para o bem da 

comunidade. A postura foi de avançar, de trabalhar, de lutar, de não baixar a cabeça, 

onde havia uma brecha que se falava sobre saúde a comunidade estava lá pra também 

participar porque a comunidade participava pra puder reivindicar, se havia algum 

trabalho do poder público em relação a saúde, a comunidade estava lá reivindicando, 

buscando as melhorias da saúde pública no Morro da Conceição, não só na saúde, 

como educação e todas as outras necessidades. Em todas as reuniões com o governo a 

comunidade estava lá presente, os representantes iam reivindicar, dar sugestão, 

debater lá junto com o pessoal [...]. Os profissionais voluntários também 

incentivavam a luta, o conselho de moradores convocava a população e mostrava a 

importância das pessoas da comunidade estarem presentes, sendo assim, através de 

algumas indicações formava-se um grupo para se reunir com o poder público. 

Existiam as ações pontuais que se firmavam através do desenvolvimento social de 

cada grupo, acredito que as autoridades vendo essas necessidades e que já havia 

assim algum interesse da população, começou a colher o que era de bom para se 

transformar no SUS.[...] A saúde pública chegou a fazer vários projetos que nasceram 

aqui no Morro da Conceição, que foi fruto do trabalho da comunidade.”Entrevistada 

Helena Lopes 

“[...] A gente participou da primeira conferência municipal de saúde onde a gente ia 

construir uma proposta de como deveria ser a política de saúde no Município, no 



171 

 

Estado e no Brasil; e a gente estava iniciando o processo do que seria esse SUS [...]. 

A gente iniciava um processo de discussão de como essa política de saúde pública 

está acessível a todo mundo. O Morro acho que foi uma das pioneiras nessa luta pelo 

o que é ser agente comunitário de saúde; [...]trabalhar a consciência cidadã de que 

tinha um sistema de saúde falho que não estava dando atendimento no aspecto da 

saúde pública. [...] De lá pra cá o agente comunitário de saúde se tornou um cargo 

que hoje em dia é reconhecido nacionalmente, então foi uma grande contribuição do 

Morro, para o país, para a política pública de saúde, e também para a comunidade. 

Acho que a gente contribuiu muito cada um do seu jeito da sua forma pra essa 

efetivação do SUS, participando das conferências, doando muitos dias e muitas noites 

do seu tempo pra elaborar propostas de saúde, mandar pra as conferências, tá lá 

defendendo para que as propostas fossem aprovadas, e isso tudo resultou em grandes 

melhorias. A gente estava o tempo todo discutindo a importância de ter uma saúde 

pública de qualidade e gratuita, essa participação nas conferências, na elaboração de 

propostas, na ida a comissões conversar com senador, com vereador, com deputado, 

com governo, com prefeito, porque quando se formava uma frente a nível de cidade 

do Recife, a gente tinha representação lá lutando por essas questões, que não era só 

cuidar do umbigo da gente do Morro, mas a gente entendia que se a gente 

conseguisse uma política pública a nível estadual, federal, a gente também teria de 

contrapartida acesso a ela, então era para melhorar aqui, mas também por uma 

proposta maior [...] hoje em dia a gente tem assento paritário em tudo que é de 

conselho, isso foram conquistas né. Então, eu acho que o Morro deu uma 

contribuição muito grande pra esse SUS; [...] A gente atuava dentro do ponto de vista 

político pela garantia dos direitos de saúde pública [...]. O objetivo era a luta pela 

saúde pública, tinha que ser exercida pelo governo. Tinha duas coisas, a política 

pública já era muito discutida, mas ela não acontecia, tinha que garantir que 

acontecesse e tinha que transformar o que não acontecia e que a gente queria em 

política pública [...]. A gente ia pra muitas conferências, a gente questionava muito, 

brigava, tinha o nome de comunidade briguenta [...]. Essa busca do direito, do 

atendimento a saúde pública, o SUS, a creche, a escola, posto de saúde, o 

reconhecimento da política de saúde comunitária, do papel do agente comunitário de 

saúde como uma pessoa que sai de dentro do posto e vai até a casa, que faz uma 

intervenção primária. O médico, a gente dizia que os médicos tinham que ir nas casas 
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dos pacientes, isso parecia uma utopia [...]; o médico tem que sair de trás do gabinete, 

tem que descer ladeira, tem que visitar; hoje em dia a gente vê os programas de saúde 

que tem e naquela época a gente era tachado de doido porque defendia que fosse 

política pública, isso é conquista. O SUS é uma grande conquista, a gente vê uma 

coisa que a gente iniciou naquela época com as experiências de saúde na 

comunidade, que eram os agentes de saúde comunitários e os médicos que 

trabalhavam aqui; a gente vê esses programas hoje em dia serem referência pra saúde 

pública do Brasil. O médico se deslocar do seu gabinete e ir até a casa da pessoa fazer 

uma intervenção, fazer uma visita; são práticas que na época eram ações de saúde 

comunitária que se transformaram em políticas públicas, a gente lutou pra 

efetivar[...]. Foi uma conquista que está na história do povo brasileiro na luta pela 

política pública e o Morro deu essa contribuição.” Entrevistada Mauricéia Santiago 

“Participamos também da 8.ª Conferência Nacional de Saúde que foi em Brasília, a 

gente ia para lá e discutia a melhoria da saúde a nível de Recife. A gente provou por 

A mais B a nível de Brasília que o SUS tinha que sair, ou seja, a população que era 

tratada como indigente também eram cidadãs e que contribuíam para o crescimento 

do país, e que tinha que ter unidade de saúde disponível para atender a população que 

não tinha a carteira assinada. Teve toda uma mobilização e a gente conseguiu que o 

SUS fosse universal para todo mundo. Contribuímos muito, porque cada 

reivindicação nossa através do movimento de saúde, fazíamos a discussão com os 

órgãos públicos e mostrava por A mais B que a gente precisava de mais unidade de 

saúde, ter uma saúde digna [...]. A gente começou a controlar as ações do Estado com 

as nossas participações, uma vez que a gente participava e trazia melhorias para a 

comunidade a gente também fiscalizava através do conselho de moradores. [...]A  

gente discutia a questão da saúde a nível de Casa Amarela, reivindicava posto de 

saúde para Casa Amarela, reivindicava pra que a gente fosse reconhecido enquanto 

agente comunitário de saúde. Não era fácil, tudo que a gente conquistou foi através 

de muita luta e hoje os agentes comunitários de saúde são reconhecidos. [...] A gente 

começou a mostrar ao poder público que a gente tinha um número de habitantes que 

tinha que ter uma unidade de saúde aqui em cima, e aí a gente travou essa luta com o 

poder público. Mobilizamos toda a comunidade para participar do orçamento 

participativo e tivemos um número expressivo de voto lá, assim foi dado seguimento 

para a construção da unidade de saúde do Morro. [...] A luta foi grande, a gente 
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discutia o que a gente queria a nível de Casa Amarela, depois a gente marcava uma 

reunião, tirava uma pequena comissão com os representantes de cada área e ia 

discutir com o secretário de saúde na prefeitura; Quando era uma coisa maior a gente 

trazia o secretário de saúde para discutir dentro da comissão de saúde. [...] A gente 

começou a se movimentar em nível de Brasil e participamos da oitava conferência 

nacional de saúde, que foi uma coisa importantíssima para o movimento popular de 

saúde, a gente levou nossas reivindicações através de documentos e a partir daí foi 

desencadeando algumas melhorias para saúde em nível de Brasil, veio a criação do 

SUS [...]As ações de educação popular em saúde trouxeram uma contribuição para 

esses equipamentos que hoje estão funcionando na saúde [...]. As ações que os 

agentes comunitários de saúde faziam naquela época voluntariamente, hoje são feitas 

por agentes comunitários de saúde reconhecidos pela prefeitura da cidade [...]. Os 

profissionais de saúde voluntários incentivavam a comunidade participando dos 

movimentos organizados da igreja [...] esses profissionais participavam das reuniões, 

participavam das reivindicações, iam junto com a gente para prefeitura para 

reivindicar essas melhorias; Deram essa contribuição tecnicamente, que eles eram um 

profissional que tinham ido pra uma universidade e tinha um olhar de políticas 

públicas, e deu sua contribuição para a melhoria, para a discussão de cada 

equipamento que a gente tem hoje.” Entrevistada Rose Mary 

“Ações que hoje são feitas pelo Programa Saúde da Família da prefeitura já eram 

feitas pela comunidade muito antes da criação do SUS, e a nossa atuação era muito 

melhor no sentido de haver humanidade, de estar junto do povo, de entender aquele 

povo, de conhecer [...]. Essas atividades que são feitas hoje nas unidades de saúde da 

prefeitura não são novidade, pois muitas coisas já eram feitas na comunidade por 

muitos e muitos anos. Acho que a contribuição das ações de educação popular em 

saúde foi mostrar para a comunidade que ela tinha direito e que tinha que buscar. 

Todas aquelas reivindicações, tudo aquilo que foi feito na comunidade ao longo do 

tempo foi sendo institucionalizado, ou seja, uma coisa que se fazia voluntariamente 

naquela época ainda hoje continua nas unidades de saúde [...] As lideranças que já 

trabalhavam com saúde nas comunidades começaram a levar as reivindicações, ou 

seja, começaram a contribuir para a organização do SUS, muitas reivindicações 

foram acolhidas e outras não, temos o exemplo do agente de saúde comunitário que 

foi ideia do movimento popular de saúde, e hoje está aí como se fosse uma ideia do 
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governo, quando na realidade a gente sabe que não foi, são ideias do povo que já  

eram feitas nas comunidades e hoje foi passado para o papel como uma ideia deles, e 

muitas outras coisas. A contribuição foi muito grande, pois foram levadas ideias de 

pessoas que estavam ali na base com o povo e sabiam das necessidades, pena que 

nem todas as ideias foram acolhidas e passadas para o papel como deveriam ser, 

muitas ideias foram com outra cara mas que foram colhidas das ideias do povão, das 

lideranças das comunidades. Pessoas da gente participavam do movimento de saúde, 

iam para Brasília lutar pela criação do SUS[...].  Acho que foi muito naquela linha de 

ver o que estava sendo feito, de discutir, de escutar o morador, de saber o que o 

Estado estava fazendo, o que não devia fazer, o que foi prometido e não foi 

cumprido. A criação do conselho surgiu da necessidade desse grupo ter uma direção, 

porque no momento que está oficializado, tem o poder de está reivindicando e tinha 

que ter isso porque não adiantava só o grupo ficar fazendo as ações se não tivesse 

esse poder, e foi através do registro do conselho que deu para ter esse controle. O 

conselho de moradores exerceu o papel de conscientizar, de reivindicar, de está junto 

do morador, de controlar as ações do Estado, porque se não tem uma meta a ser 

atingida, o objetivo está ali, mas não vai ser colocado em prática, então tinham as 

ações e os prazos.” Entrevistada Mariza Albino 
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ANEXO A – UTILIZAÇÃO DAS PLANTAS NA CURA DAS DOENÇAS 
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ANEXO B – CERTIDÃO DE PERSONALIDADEJURÍDICA 

 

 

 

 


