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1.INTRODUÇÃO 
Neste trabalho socializo dissertação de mestrado elaborada no Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará. A dissertação consiste 
em pesquisa de campo que aborda os temas da participação comunitária e Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) do Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil, tomando como 
cenário a realidade do município de Sobral no Ceará. Tal pesquisa fora financiada pela 
Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
FUNCAP. 

A participação social é um tema de fundamental importância para o campo 
saúde. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) fora gestado e construído 
historicamente por processos participativos e reivindicatórios. Seus princípios e 
diretrizes expressam uma articulação direta e indireta entre saúde e democracia, 
entendendo a saúde como direito social e como processo influenciado por 
determinações sociais, onde a participação da sociedade é de suma importância para sua 
efetivação (CAMPOS, 2007; ESCOREL, 1999). A Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) incorpora em seus eixos doutrinários e de diretrizes a participação comunitária 
buscando que a atenção à saúde seja construída a partir de laços de compromisso e co-
responsabilidade entre comunidade e profissionais de saúde (BRASIL, 2005). 

Há, no entanto, diversos entendimentos e usos do termo “participação” de 
forma que precisamos sempre levar em consideração as concepções de diversos atores 
sociais, avaliar a diversidade de interesses em jogo e discutir as práticas consideradas de 
participação, nos diversos contextos e cenários pretensamente participativos. 

Benno de Keijzer (2005) nos alerta sobre a existência, no contexto latino-
americano, de uma contraditória “evangelização sanitária”, constituída nas práticas de 
educação e participação na saúde, as quais se disseminam contaminadas por elementos 
ideológicos de subordinação das classes populares. Para o autor, existem falhas nas 
práticas de educação e participação que se dão, principalmente, por uma visão limitada 
dos profissionais de saúde, tanto da realidade sócio-cultural da população, como das 
formas como os setores populares se posicionam frente ao processo saúde-doença-
cuidado. 

Antonio Ugalde (2006) é outro autor que vem destacar dimensões ideológicas 
da participação comunitária nos programas de saúde na América Latina. Segundo seu 
estudo, vários programas de saúde internacionais incorporam o termo “participação 
comunitária” de forma contraditória, apresentando dissonâncias entre discurso oficial e 
as práticas. As ações, portanto, são perpassadas por um ideário que valoriza e destaca a 
importância da participação e organização comunitária, mas se guiam por uma proposta 
de “manipulação de culturas e valores”. O autor destaca o sentido ideológico da 
participação comunitária incentivada pelas políticas sociais patrocinadas por agências 
internacionais de desenvolvimento como Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), Organização das Nações Unidas (ONU), Organização Pan-americana de Saúde 
(OPAS) e outras. Nessas políticas, a participação comunitária tem se configurado, mais 
do que qualquer coisa, como veículo de introdução de valores definidos pelos técnicos, 
como forma de estruturar programas de auto-ajuda ou auto-cuidado, que, muitas vezes, 
desresponsabilizam o Estado frente aos problemas sociais. Tal participação também 
aparece como via de dominação social e desmobilização social através de cooptação de 
lideranças. 



Os estudos realizados por Ugalde e Keijzer trazem inquietações que nos 
motivam a pensar na participação comunitária em nossa realidade. Qual participação 
comunitária o SUS tem fomentado? Qual participação comunitária o SUS precisa para 
efetivar-se como instrumento de efetiva democratização no Brasil? Será que os espaços 
de participação existentes proporcionam uma abertura e formação democrática?A 
delimitação do termo participação comunitária requer, portanto, sempre uma clareza e 
precisão que possa tornar claras as influências ideológicas que perpassam o constructo 
teórico.  

Trabalhando a participação popular nas políticas públicas, Vitor Valla (1998), 
destaca que esta apresenta múltiplas concepções e entendimentos. Para o autor, existe 
uma dificuldade de compreensão entre os profissionais, que trabalham nas políticas 
públicas (geralmente originados da classe média), e as classes populares. Segundo 
Valla, os primeiros têm significativas dificuldades de perceber os interesses das classes 
populares, bem como de avaliar a realidade destes. Por outro lado, uma descrença 
quanto às políticas praticadas no Brasil leva as classes populares a buscar a resolução de 
seus problemas e necessidades através de vias de participação diferentes das já 
estabelecidas nas políticas assistenciais. 

Já Maria L. Vazquez et al. (2003) analisaram opiniões e conceitos de 
participação social em saúde de usuários e lideranças comunitárias em dois municípios 
do Nordeste do Brasil. Focando a atenção na participação social nos serviços de saúde, 
o estudo revelou que as diversas concepções de participação, em sua maioria, ligavam-
se à idéia de dever e colaboração com os serviços de saúde. Tal participação foi 
concebida como adequação, como utilização dos serviços de saúde e pouco se 
evidenciou a participação como gestão do serviço de saúde. Apesar de, dentre as 
concepções evidenciadas no estudo, a participação também ser concebida como 
mobilização da população na reivindicação de direitos e fiscalização da atuação dos 
serviços, só limitadamente as concepções coincidiram com o tipo de participação 
contemplado nas políticas (como gestão do sistema de saúde nas diversas esferas). 

Um estudo sobre o ainda chamado Programa de Saúde da Família aponta 
significativa ausência do morador-usuário como protagonista na produção de seu 
cuidado na relação com o trabalhador e a equipe, visto que ainda a população é colocada 
fora do âmbito das decisões sobre o que lhe diz respeito nas ações de saúde 
(MATUMOTO, 2003 apud CREVELIN; PEDUZZI, 2005). 

O presente estudo, diante da revisão de literatura realizada e pela experiência 
do autor na ESF, parte da constatação de que a ESF não tem fomentado 
significativamente a participação comunitária. Defende a idéia de que a PC é 
fundamental para o desenvolvimento da ESF e levanta alguns questionamentos 
motivadores para o desenvolvimento da pesquisa: O que acontece com a ESF que esta 
não fomenta uma significativa participação comunitária? Que aspectos são relevantes na 
relação entre ESF e participação comunitária? Como melhorar essa relação 
potencializando os dois processos? O estudo teve, nesse ínterim, como objetivo geral, 
estudar a relação entre ESF e participação comunitária em um território do Sistema 
Municipal de Saúde de Sobral-CE e construir, com os participantes da pesquisa, linhas 
de ação para o fortalecimento dessa relação. Os objetivos específicos foram: analisar a 
compreensão que um grupo formado por usuários e profissionais da ESF tem a respeito 
da participação comunitária, do trabalho da ESF e da relação entre estes; avaliar a 
participação comunitária, o trabalho da ESF e a relação entre estes na comunidade 
estudada; e problematizar e construir propostas, junto com moradores e profissionais do 
Sistema Municipal de Saúde de Sobral, para o fortalecimento da participação 
comunitária e da ESF. 



2.REFERENCIAL TEÓRICO 
O marco teórico da pesquisa consistiu na Psicologia Comunitária e suas 

interfaces com a Psicologia Social da Saúde, Saúde Comunitária e Saúde Pública. A 
Psicologia Comunitária é concebida como área da Psicologia Social da Libertação 
(GÓIS, 2005), que se construiu e desenvolve a partir de eixos teórico-metodológicos da 
Psicologia Histórico-Cultural, Teoria Rogeriana, Biodança e Educação Biocêntrica e 
Pedagogia da Libertação. Ancora-se em elementos desses eixos é caracterizada, 
fundamentalmente, como Psicologia Social da Libertação, seus elementos teórico-
conceituais de base, seu paradigma ético-filosófico e científico, sua perspectiva 
epistemológica e ideologia política.  

A Psicologia Social da Libertação é oriunda do movimento da crise da 
psicologia social na America Latina, e caracteriza-se como uma Psicologia Social crítica 
(IBAÑEZ, 2005), influenciada pelo materialismo histórico e interacionismo dialético. 
Tal Psicologia tem Ignácio Martín-Baró como autor de destaque em sua criação e 
desenvolvimento. Comprometido ética e politicamente com as maiorias populares da 
América Latina, Martín-Baró foi teólogo, jesuíta e psicólogo social autor de várias obras 
nesta área. Sua produção traz a marca da luta pela transformação das condições de vida 
desumanizadoras geradas no processo histórico-social das sociedades latino-americanas. 
A Psicologia Social da Libertação, em linhas gerais, posiciona-se na busca por dar 
resposta aos graves problemas de injustiça estrutural e desigualdades sociais, situando 
seu quefazer a partir das circunstâncias concretas dos latino-americanos (MARTÍN-
BARÓ, 1996). Caracterizada como área da Psicologia Social da Libertação, a Psicologia 
Comunitária situa-se dentro de um movimento de transformação histórica da Psicologia 
Social na América Latina. É resultante de um movimento de crise e transformação da 
Psicologia Social que até então se desenvolvia em meados da década de 70 e 80, 
profundamente influenciado pelos movimentos populares e pelos problemas sociais 
vividos no continente (MONTERO, 2002; GÓIS, 2005).  

Destaco também a importância de discussões atuais desenvolvidas no campo 
da Saúde Comunitária, principalmente por Cezar Wagner L. Góis (2008), que defende o 
desenvolvimento de uma práxis de vida, libertação e cidadania no campo da saúde. Góis 
traz para o debate a perspectiva sócio-psicológica e biocêntrica na construção de uma 
práxis sanitária, onde as palavras “vida”, “libertação” e “cidadania” ganham muito 
destaque em suas idéias: “isto por entendermos a saúde como tema de ecologia, 
democracia e justiça social, uma questão a ser encarada no interior da luta contra as 
desigualdades sociais, a destruição da Natureza em nosso país e em favor da eqüidade 
social e da ecologia” (GÓIS, 2008). 

Prosseguindo na delimitação do marco teórico que alicerça o estudo, volto a 
destacar a importância da Psicologia Comunitária. Esta estuda os significados, sentidos, 
sentimentos individuais e coletivos do modo de vida da comunidade (GÓIS, 2005). 
Orienta-se para a mudança social e para a construção de sujeitos críticos e afetivos, 
problematizadores e transformadores da realidade, utilizando-se de métodos de inserção 
e atuação comunitária (GÓIS, 2005; MONTERO, 2004). 

Dentro do campo da Psicologia Comunitária, o termo “participação” remete a 
fazer parte de algo, onde o fenômeno passa a ser algo “nosso” para os partícipes. 
Maritza Montero, ao destacar que há uma relação de dupla transformação, uma relação 
dialética onde “el participante construye y modifica al objeto o hecho en el cual 
participa, y por hecho de hacerlo, es también transformado” (MONTERO, 1996, p.8). A 
participação, portanto, é um processo de aprofundamento da inserção social e 
transformação da realidade, onde o sujeito deixa sua marca na história e é por esta 
marcado. Esse estudo se fundamenta na concepção de que “a participação social implica 



em que a pessoa influenciada pelas condições e situações histórico-sociais que em geral 
lhe afetam materialmente e ou existencialmente, decide participar de atividades 
socialmente significativas no lugar em que vive” (GÓIS, 2005, p.150). A participação 
comunitária, nesse contexto, é um tipo de participação social compreendido dentro do 
âmbito das atividades comunitárias. E esta deve se constituir como processo dialógico e 
conscientizador para os partícipes. Vários modos de participação social existem e 
devem ser levados em consideração e integrados nas estratégias de desenvolvimento do 
trabalho comunitário. Mas compreendo que a grande força motriz de uma genuína 
atividade comunitária, configurada como práxis de libertação, encontra-se no que Góis 
(2005) chama de modo de participação social ativa, o que remete a um envolvimento 
com determinado objeto da realidade ou tema através de compromisso, 
problematização, diálogo, ação-reflexão e aprofundamento da consciência. 

3.METODOLOGIA 
O modelo metodológico se construiu numa busca de comprometimento com a 

construção histórica da realidade estudada e de um posicionamento a favor do fomento 
à participação comunitária nas políticas de saúde. O cenário do estudo é o bairro 
Terrenos Novos no município de Sobral (Ceará), onde está situado o Centro de Saúde 
da Família Dr. Everton Mont´Alverne. A escolha do cenário de estudo se deu pela 
experiência de trabalho do autor na realização de trabalhos na ESF local. Partindo de 
uma condição de sujeito implicado e militante (MEHRY, 2006), articulam-se as 
condições de trabalhador e pesquisador tomando o cotidiano como o grande espaço de 
construção de conhecimentos e desenvolvimento de atuações na realidade. 

Consistiu em pesquisa de campo exploratória, que adotou a abordagem 
qualitativa (MINAYO, 2006) para estudar a realidade social. Orientei-me, portanto, por 
uma epistemologia situada nas Ciências Sociais que se pautou na compreensão do 
caráter histórico-cultural de seu objeto, entendendo o conhecimento como construção 
humana e social (GONZÁLEZ REY, 2002).  

Estabeleci uma tripla estratégia de coleta e construção dos dados empíricos: a 
observação participante, utilizando de registro de atividades realizadas no local, em 
anotações de campo; atuação na facilitação de atividades no cenário da ESF local, onde 
foi possível recolher importantes materiais produzidos coletivamente; e a realização de 
atividades grupais de problematização da realidade em 2 (dois) círculos de cultura 
(NASCIMENTO, 2005; GÓIS, 2003; FREIRE, 1979), junto ao um grupo formado por 3 
(três) profissionais da ESF e 3 (três)  lideranças comunitárias, ambos atuantes no 
cenário do estudo. A estratégia metodológica principal, foi a análise de conteúdo 
(BARDIN, 1977), com uso da técnica da análise temática, do material empírico 
produzido de transcrições de diálogos realizados nos círculos de cultura com 
participantes da pesquisa. Os outros materiais produzidos vieram a compor um corpus 
auxiliar de dados, que também veio endossar as análises e discussões feitas. Os 
materiais empíricos produzidos foram divididos macro-temas, temas e sub-temas. 
Formaram-se, principalmente, 3 (três) macro-temas, sendo: 1) participação comunitária; 
2) trabalho de PSF; e 3) a relação entre participação comunitária e trabalho de PSF. 
Estes macro-temas vieram orientar a análise e discussão dos dados. 

4.ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
Sobre o tema “trabalho de PSF”, pude perceber aspectos bastante relevantes 

sobre o modo como esse trabalho é concebido pelos participantes da pesquisa. Os sub-
temas abordados nos dão dimensões da complexidade que envolve o processo de 
trabalho na ESF e revelam uma realidade contraditória própria do processo histórico-
cultural vivido no cenário estudado, que apresenta avanços e ainda desafios no 
desenvolvimento dessa política de atenção à saúde.  



As concepções expostas pelos participantes sobre “o trabalho de PSF” oscilam 
desde avançadas compreensões sobre o processo de trabalho em saúde, bem como 
compreensões limitantes para o avanço das mudanças necessárias ao setor saúde. Fora 
dado destaque a um fazer territorializado, centrado na família, na prevenção de doenças 
e promoção da saúde, que apontam para um fazer sanitário mais integral e 
contextualizado. Mas evidenciaram-se também concepções ligadas a uma visão mais 
influenciada pela tradição biomédica sobre o processo saúde-doença-cuidado, centrada 
na ação medicamentosa e na atenção médica. 

O tema “concepção de saúde dos usuários” evidenciou-se na construção dos 
discursos dos profissionais, principalmente, com a intenção de demonstrar as limitações 
da visão daqueles sobre o que era o trabalho de PSF, operando numa responsabilização 
dos usuários pela enorme demanda por procedimentos curativos e de atenção médica e 
medicamentosa. Ao desconsiderar a relação dialética existente entre a oferta e a 
demanda de serviços de saúde, a concepção de saúde do usuário fora colocada como 
elemento de maior influência na dificuldade enfrentada pela ESF de constituir-se com 
caráter substitutivo frente às práticas tradicionais médico-centradas. Evidenciou-se que 
o entendimento que os profissionais têm sobre as demandas que chegam à ESF é 
limitado. As falas destes centraram argumentos na responsabilização dos usuários por 
suas concepções sobre o processo de trabalho em saúde, como se a subjetividade dos 
usuários não estivesse ligada a uma realidade material, histórica e cultural vivida 
cotidianamente. 

Um desafio colocado é compreender que as novas práticas de saúde devem se 
estruturar na ESF vislumbrando um processo de mudança histórico-cultural progressiva, 
capaz de renovar também as concepções de profissionais e usuários sobre o processo 
saúde-doença-cuidado, ampliando uma visão sobre os determinantes sociais e 
fomentando a co-responsabilização. Uma realidade percebida é que, por mais que a ESF 
tenha sido relacionada com o paradigma da promoção da saúde, essa relação ainda 
pareceu mais discursiva do que pautada na experiência prática vivida no cotidiano.  

As discussões sobre o processo de trabalho da ESF revelaram discursos 
recorrentes sobre o excesso de atribuições a que os profissionais se vêm submetidos. A 
organização de um satisfatório processo de trabalho (para profissionais e usuários) que 
abarque as muitas funções e responsabilidades coloca-se como um desafio cotidiano 
vivido na ESF. As discussões apontaram para a dificuldade de desenvolver um trabalho 
que vá mais além das atribuições colocadas pelos eixos programáticos da ESF, dando 
conta destas. A defesa feita pelos usuários, de “um PSF centrado na família”, veio 
destacar a importância das ações de atenção mais ampliadas e integrais que já vêm 
sendo desenvolvidas, onde o foco não é a patologia, mas as pessoas nos seus contextos 
familiares e comunitários. Esse “PSF centrado na família” também deu margem para 
criticar a fragmentação operada pela ESF centrada nos eixos programáticos colocados 
como critérios de prioridade e qualidade da ESF que, muitas vezes, fere os princípios de 
integralidade e universalidade do SUS. Um “PSF territorializado” veio reivindicar uma 
compreensão e envolvimento dos profissionais com a comunidade, seus modos de vida, 
contexto histórico-cultural e dilemas vividos no lugar.  

A discussão empreendida sobre a avaliação do trabalho de PSF realizado 
atualmente trouxe perspectivas diferentes, porém com a hegemonia de um discurso 
crítico, o qual apontou várias falhas nas práticas atuais. Algumas falas, no entanto, 
destacaram a existência de bons profissionais e de boas ações e iniciativas 
desenvolvidas. Dentro dos aspectos colocados como importantes para realizar um bom 
trabalho da ESF, encontramos: o envolvimento, o compromisso, capacidade de realizar 
uma leitura social e comunitária, uma comunicação e de construir uma amizade com a 



comunidade. Tais aspectos vieram a ser colocados como elementos que precisam ser 
valorizados no trabalho de PSF atualmente desenvolvido. Muitas falas ressaltaram 
profissionais que já passaram anteriormente no CSF, revelando experiências 
significativas já realizadas. A condição que se encontra atualmente o trabalho de PSF 
fora caracterizada, principalmente, pelo baixo envolvimento dos profissionais com a 
comunidade, pela fragilidade dos vínculos existentes, desunião entre os profissionais e 
uma falta de amizade entre profissionais e usuários, uma postura muito centrada na 
técnica e num distanciamento entre os atores sociais envolvidos.    

Um elemento colocado como bastante relevante nesse processo de “trabalho do 
PSF” de Terrenos Novos foi a percepção da resistência dos profissionais à mudança. Tal 
resistência fora expressa e nomeada como uma “postura de blindado”, que permite que 
o profissional não se abra para ouvir críticas sobre o trabalho realizado, tentando manter 
a idéia de que tudo que fora possível ser feito já foi tentado, e que o trabalho está muito 
bem. Tal “postura de blindado” aparece para distanciar o usuário dos processos 
decisórios e de avaliação da qualidade dos serviços. Tal postura, percebida na pesquisa, 
parece nascer da insegurança e vulnerabilidade do emprego dos profissionais da ESF 
local, desprovido de adequadas condições de seguridade social, já que possuem vínculos 
de trabalho precários, dependentes da Gestão Municipal. Outro aspecto relevante dessa 
“postura de blindado”, me parece ser uma inabilidade de formar laços de co-
responsabilidade entre os profissionais e usuários, pela ainda identificação da 
comunidade apenas como demanda ou problema e não como potencialidade e co-autora 
da promoção da saúde. Tal inabilidade aparece como necessidade de aprendizagem dos 
profissionais, revelando uma fragilidade nas competências técnica, social, política e 
humana necessárias ao trabalho na ESF. 

As discussões realizadas sobre participação comunitária foram bastante 
significativas e trouxeram elementos para pensar tanto as dimensões do conceito como a 
complexidade da realidade estudada. Quanto às concepções expostas, a participação 
comunitária apareceu como uma condição inerente ao ser humano, mas que é 
permanentemente construída num esforço de ação no mundo e de esperança na vida 
comunitária. A participação comunitária é qualificada como “envolvimento com a 
realidade das famílias” do bairro, como uma “capacidade de amar ao outro” 
independentemente da existência de laços consangüíneos. Constitui-se como 
“compromisso com o que é comum”. Tal compromisso com o que é comum vem a 
destacar a configuração de um processo psicológico de sentir-se implicado com a 
realidade compartilhada com outros moradores de um mesmo lugar. A participação 
comunitária é colocada como processo permanente, uma espécie de comprometimento 
que manifesta um posicionamento frente ao mundo em que se vive e compartilha. A 
partir de autores como Cezar Wagner de Lima Góis, Ignácio Martín-Baró, Vygostki e 
Maritza Montero, a participação comunitária aparece ligada a uma compreensão 
interacionista dialética, onde a atividade externa e atividade interna, objetivo e subjetivo 
aparecem imbricados. A ação instrumental e comunicativa no mundo, em interação 
cooperativa, liga-se ao processo de aprofundamento da consciência e a transformação da 
realidade remete à transformação dos sujeitos. A participação comunitária aparece como 
uma questão de sentido e significado e se fortalece nos processos dialógicos e 
cooperativos. 

Nessa investigação as experiências relatadas nas discussões, revelam os 
processos de construção do bairro estudado, bem como as aprendizagens ou 
transformações dos sujeitos a partir da participação comunitária. Tal processo fora 
descrito como gerador de trocas de saberes e de cuidados entre as pessoas envolvidas. 
Fora caracterizado também como processo de construção de conhecimento sobre a 



realidade do bairro e das famílias que ali vivem. As experiências de participação 
comunitária trazidas pelos participantes destacaram o desenvolvimento do potencial e 
capacidade comunicativa dos partícipes, gerando valorização da experiência de 
participar. A participação comunitária também fora colocada como reveladora do 
potencial de trabalho e criação cultural dos moradores da comunidade. 

Na presente pesquisa, evidencia-se que a participação comunitária constituiu-se 
como um elemento fundamental na construção histórico-cultural do bairro, mas 
atualmente é um processo que se encontra fragilizado. Essa participação comunitária 
existe em vários espaços, existe muita experiência já vivida por moradores e lideranças 
comunitárias, existem várias atividades comunitárias ainda em vigor. Mas os diálogos 
realizados apontam para um processo classificado como “desencantamento” da 
participação comunitária no lugar. Esse “desencantamento” fora qualificado como 
desesperança nos processos comunitários coletivos, ausência de projetos e sonhos 
comuns entre os moradores, desunião entre as lideranças, desânimo nos processos 
participativos, fragilidade dos processos reivindicatórios e políticos, desorganização 
comunitária e a sobreposição de interesses pessoais sobre os interesses comunitários. A 
perspectiva apresentada para o fortalecimento da participação comunitária é a de 
constituição desta como processo de libertação  advindo da organização e 
desenvolvimento dos grupos comunitários, numa perspectiva de superação das 
condições de opressão e de fortalecimento da autonomia dos envolvidos (MARTÍN-
BARÓ, 1996).    

O termo “doação”, bastante utilizado nas discussões, foi algo que mereceu 
destaque nessa investigação. Tal termo aparece em várias falas como constituinte tanto 
da participação comunitária, como também de um bom trabalho de PSF. A “doação” 
remete a um investimento pessoal no plano coletivo, que parte da pessoa influenciada 
por suas condições de vida, próprio da participação social (GÓIS, 2005, 2008), que se 
projeta como sujeito na sociedade, como construtor de uma história compartilhada. É 
um direcionamento intencional para estar presente em determinada realidade, com 
dedica-ação vinda de si mesmo e alimentada pelos outros atuantes. A análise sobre o 
trabalho de PSF e a participação comunitária realizada, nos convida a pensar nos 
processos psicológicos inerentes à realidade humana, os quais são constituídos 
historicamente pelas marcas dos sentidos e significados, dialética e dialogicamente nas 
ações cotidianas em sociedade, construindo e sendo construídos pela cultura. Doação é a 
palavra colocada como prenhe de significados marcantes do que constitui a participação 
comunitária e do trabalho de PSF, destacando a profundidade externa e interna de tais 
processos. 

A relação entre participação comunitária e trabalho de PSF fora o principal 
tema desta pesquisa, que trouxe importantes elementos qualitativos para ampliar a 
compreensão sobre esses processos. Os diálogos sobre o tema se deram a partir de 
considerações sobre a relevância da relação em questão e de avaliações críticas tecidas 
sobre a realidade desta relação no cenário em questão. A importância da relação entre o 
processo de trabalho em saúde (que incluiu o processo saúde-doença-cuidado) e 
participação comunitária é ressaltada como um consenso por diversos atores envolvidos 
na pesquisa, inclusive como algo preconizado na política da ESF (BRASIL, 2005). A 
relação de troca entre profissional e população fora considerada como fundamental e 
permeada por aprendizagens para ambos os atores. Trabalhar juntos (comunidade e 
profissionais de saúde) é concebido como fundamental para potencializar as ações no 
campo saúde e todos se fortalecem. A relação fora qualificada como possibilitadora de 
“reconhecimentos” necessários para esclarecer o processo de trabalho de PSF e as 
diversas dimensões da realidade vivida no bairro. Aqui ficou claro que a ESF, contando 



com a participação comunitária, fortalece-se com um trabalho em sintonia com as 
necessidades de saúde da comunidade – facilitando a orientação das mudanças, o 
estabelecimento de prioridades estratégicas e os reconhecimentos entre os atores sociais 
envolvidos, formando vínculos de solidariedade e co-responsabilização. 

O acolhimento na ESF aparece como aspecto relevante dessa relação, 
destacado como a capacidade de estruturar uma organização do trabalho capaz de 
receber bem os usuários e, mediante a construção de boas relações interpessoais e 
processos de escuta, dar respostas efetivas às necessidades de saúde da população. Aqui 
a boa comunicação entre profissionais e usuários fora colocada como fundamental, bem 
como a interlocução entre o CSF e a comunidade. Tais processos de comunicação 
devem ser efetivados no cotidiano permanente, e não só pontualmente, por ocasião da 
organização de eventos na comunidade. Aqui cabe destacar que essa comunicação 
envolve os aspectos da relação entre as pessoas, profissionais e usuários, bem como as 
relações da ESF com a comunidade, incluindo relações sociais e institucionais mais 
amplas e coletivas.  

Foram revelados vários outros aspectos relevantes da relação entre a 
participação comunitária e ESF. Todos evidenciam a complexidade do fenômeno, 
delimitando vários campos de atuação para o fortalecimento dessa relação. Vejamos as 
dimensões e âmbitos considerados nessa pesquisa: a comunicação profissional-usuário; 
a capacidade de produção de acolhimento e co-responsabilização; a capacidade de 
construção de vínculos entre profissionais-profissionais e profissionais-usuários; a 
construção de conhecimentos a partir da relação usuário-profissional; a capacidade de 
abertura a ouvir a palavra do usuário na avaliação dos serviços de saúde prestados; a 
superação dos modos atuais de organização dos serviços, que estabelece as prioridades e 
eixos indicadores de avaliação ainda focalizados em eixos específicos – profundamente 
influenciados pelos macro-processos de gestão federal, estadual e municipal; a 
capacidade de facilitação da cidadania dos diversos atores envolvidos; o exercício do 
protagonismo do usuário e das instâncias comunitárias quanto a direcionarem, 
executarem e avaliarem ações de fortalecimento, recuperação e promoção da saúde; a 
capacidade dos profissionais e comunidade conhecerem o território e agir sobre os 
determinantes sócio-ambientais comunitários da saúde; desenvolvimento de ações de 
cuidado em outros espaços da comunidade – gerar aproximação entre as pessoas, 
valorização dos espaços, apropriação, reconhecimentos; e o desenvolvimento de ações 
em parceria com os equipamentos sociais comunitários, grupos comunitários e 
lideranças comunitárias, integrando moradores-usuários e profissionais em ações 
coletivas.  

A avaliação da atual relação entre participação comunitária e ESF, no bairro 
Terrenos Novos, mostrou uma maior expressão de fragilidades do que de avanços 
existentes. Evidenciaram-se divergências entre profissionais e usuários no tocante a 
avaliação dos “responsáveis” pela fragilidade de tal relação. Os profissionais ora 
centraram-se, nas argumentações, sobre o excesso de demandas por procedimentos de 
cura-tratamento, ora na responsabilização da comunidade pela falta de participação. Os 
usuários centraram argumentos no reconhecimento de algumas iniciativas do CSF, mas 
destacaram fundamentalmente a fragilidade da relação entre profissional e usuário, 
levantando críticas sobre o abuso de poder nas relações, distanciamento, baixo 
envolvimento e leitura limitada dos profissionais sobre as questões sociais que 
permeiam a realidade do bairro. No grupo, em geral, ambos os atores sociais 
reconheceram que a comunidade de Terrenos Novos passa por um processo de 
“desencantamento” da participação comunitária e que o estímulo a esta se configura 
como um claro desafio para a melhoria da relação entre a ESF e a comunidade. A 



avaliação veio a destacar a necessidade de tornar cotidiano um envolvimento maior dos 
profissionais da ESF local como a realidade social do bairro. 

Algumas questões colocam-se como centrais na relação atual entre participação 
comunitária e ESF: o modelo de gestão municipal da ESF, que tem forte influência na 
determinação dos modos de organização dos serviços, no tocante à priorização de eixos 
estratégicos e que, por sua vez, sofre influência dos eixos determinados pelo Ministério 
da Saúde; o momento de desencantamento da participação comunitária que passa a 
comunidade; a hegemonia do modelo biomédico, com a centralização da oferta de 
serviços e procedimentos médico-centrados; a influência da cultura política local ainda 
marcada por práticas coronelistas (personalismo, troca de favores políticos, relações de 
dependência e dominação) que influenciam na micro-política das relações sociais 
estabelecidas no processo de produção do cuidado; e a fragilidade na formação dos 
profissionais para realizar uma atuação pautada numa leitura social-comunitária mais 
abrangente das necessidades de saúde da população, implicando na oferta de serviços 
mais adequados e efetivos. Vejo que as questões colocadas requerem uma discussão 
mais aprofundada e ampliada com os vários atores sociais envolvidos, abrangendo 
gestores, profissionais e usuários. 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As questões levantadas pela pesquisa nos convidam a pensar na atual 

fragilidade dos processos de trabalho da ESF, principalmente, no tocante ao baixo 
desenvolvimento de seu potencial de fomento à participação comunitária. Aqui vejo, 
pela experiência de atuação e pesquisa vivida no local, que um dos grandes desafios 
para a ESF é superar o fosso cultural existente entre profissionais e moradores de 
Terrenos Novos e implementar um modo de atuação com a comunidade. As estratégias 
de mudança dessa situação atual devem investir em processos de co-gestão do trabalho 
que, reconheçam a importância dos diversos atores sociais envolvidos e dêem destaque 
para a participação comunitária. Aqui o reconhecimento das experiências, saberes, 
opiniões e decisões dos usuários é fundamental. Inspirado na Psicologia Comunitária, 
aponto que as saídas para uma superação dos desafios encontram-se na priorização de 
estratégias situadas dentro dessa perspectiva de um atuar com a comunidade, onde 
moradores e profissionais estabelecem processos cooperativos e dialógicos de co-
responsabilização sobre a saúde comunitária. Destaco, nesta perspectiva, a necessidade 
de experimentações mais ousadas do setor saúde, inter e intra-setorial, implementando 
uma ampliação dos eixos estratégicos de atuação da ESF em direção à integralidade, 
fortalecendo um olhar para a saúde (não somente cura e prevenção de doenças), 
construindo um fazer em saúde capaz de fomentar uma mudança real nas graves 
condições de desigualdade social. Essas mudanças, como já discutidas aqui, requerem 
uma participação social expressiva para que se re-construa o SUS como instância 
democratizante. A ESF como modelo de re-organização do modelo de atenção à saúde 
no Brasil deve incorporar de forma integral e cotidiana a participação comunitária como 
possibilidade de fortalecer-se e potencializar o alcance de suas ações.  
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