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RESUMO

Ações de educação e de comunicação têm sido cada vez mais requisitadas pelos 
interlocutores  da  saúde,  afinal  diversas  estratégias  de  controle  e  prevenção 
dependem de processos de engajamento e interação social. Essa aproximação tem 
evidenciado a importância de observar os limites de intervenções que adotam uma 
lógica de transmissão de conteúdos em que emissores autorizados teriam o poder e o 
dever de impor seus conhecimentos para pessoas consideradas ignorantes. Ou seja, 
uma perspectiva instrucional que acaba atrelada a propostas tradicionais de currículo 
ou a  modelos de comunicação e saúde campanhistas.  Ao buscar  conceitos mais 
abrangentes sobre educação dialógica e uso de mídias, este trabalho visou, a partir  
de  um  estudo  de  caso,  discutir  os  etnométodos  desenvolvidos  por  membros  da 
sociedade no processo de produção midiática e em sua apropriação contextualizada 
de estratégias de construção coletiva com acolhimento dos saberes locais. As ações 
foram realizadas em parceria com a equipe de uma unidade de saúde da família de 
um município baiano que desenvolveu alternativas sobre como produzir mídias com o 
propósito de promover saúde. Desta maneira, foi proposta uma análise do processo 
de produção de uma série de programas de rádio, bem como da participação social 
durante essa ação. Nessa perspectiva, os membros da sociedade deixaram de ser 
vistos como pacientes e tornaram-se coparticipantes do processo de produção de 
mídias e das ações de comunicação, educação e saúde.

Palavras-chave: mídias, participação social, diálogo, etnometodologia, etnopesquisa 
crítica, promoção da saúde.



ABSTRACT

Educational and communicational actions have increasingly been requested by health 
interlocutors,  after  all,  several  control  strategies  and  prevention  depend  on 
engagement processes and social interaction. However, it is important to consider the 
limits on interventions that adopt the logic of content transmission, wherein authorized 
issuers would have the power and obligation to impose their  knowledge to people 
considered ignorant. In other words, an instructional perspective that ends up tied to  
traditional curriculum proposals or models of centralized campaign to communication 
and health. Therefore, seeking for broader concepts in dialogic education and medias 
usage, this work aims, from a case study, discuss the ethnomethodology developed 
by  members  of  society  in  the  medias  production  process  and  its  contextualized 
appropriation  of  the  collective  construction  strategies  and  respect  for  the  local  
knowledge. The actions were held in partnership with the staff of a "family health unit" 
of a State of Bahia that has developed alternatives on how to produce medias for the  
purpose of promoting health. Thus, has been proposed an analysis of the production 
process of a series of radio programs, as well as the social participation during the 
production and as result of the realized programs. In this perspective, members of 
society  ceased  to  be  regarded  as  patients  and  have  become  participants  of  the 
medias production process and the actions of communication, education and health.

Keywords:  media,  social  participation,  dialogue,  ethnomethodology,  critical 
ethnoresearch, health promotion.
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1. INTRODUÇÃO

A organização dos processos e projetos públicos voltados para comunicação 

em saúde está permeada pelas mesmas lógicas de enfrentamento vivenciadas na 

gestão e na formulação de qualquer política. No cenário brasileiro consolidou-se a 

fórmula de priorizar campanhas centralizadas, prática que descende de um processo 

social  e  histórico  legitimado  pelo,  ainda  hegemônico,  modelo  sanitarista  (PAIM, 

2008a,  2009)  e  pela  vertente  da  promoção  da  saúde  que  prioriza  mudança  de 

comportamentos  individuais  (FREITAS,  2003).  Além  de  fragmentar  a  atenção  à 

saúde, a prática prescritiva, transposta do modelo médico-assistencial para o modelo 

sanitarista, apoia-se metaforicamente no uso de pílulas comunicacionais para tratar 

indivíduos “diagnosticados” como ignorantes. Porém, a popularização das tecnologias 

de  produção de mídias abre  espaço para  a  descentralização  e  para  repensar  os 

métodos de comunicação em saúde. Essa condição é propícia para envolver novos 

autores sociais e viabiliza análises sobre estratégias adotadas pelos coletivos que 

podem passar a habitar o terreno de disputas ao interferir na formulação das políticas 

públicas, especialmente, em uma saúde adjetivada de coletiva.

No  Brasil,  o  Movimento  da  Reforma  Sanitária,  com  contribuições  de 

intelectuais  coletivos  como  o  Centro  Brasileiro  de  Estudos  de  Saúde  (Cebes), 

organizou ideias e propostas para estruturação de um projeto, consolidado na VIII  

Conferência Nacional de Saúde, que resultou em transformações significativas para o 

sistema de saúde brasileiro (PAIM, 2008b). Em meio à efervescência causada pela 

organização  desse  movimento,  constituiu-se  um  processo  de  intensa  luta  pela 

garantia da participação social e de amplas discussões a respeito dos modelos de 

atenção e da concepção de saúde. Esses diálogos foram embasados pelos debates 

sobre promoção da saúde, fomentados mundialmente, e tornaram-se fundamentais 

para  ajudar  a  definir  o  alcance  e  a  necessária  intersetorialidade  da  saúde.  As 

reflexões sobre promoção da saúde contribuíram para evidenciar a importância de 

construir “uma cultura sanitária fundada no respeito à vida, na defesa e proteção do 

ambiente,  na  solidariedade  nas  relações  sociais  e  no  cuidado  de  si  e  do  Outro” 

(TEIXEIRA, 2006, p. 103).

Uma  premissa  básica  para  as  abordagens  da  promoção  da  saúde  que 

enfatizam  determinantes  socioambientais,  especialmente  em  países  com  maiores 

desigualdades,  é  a  participação  social  crítica  como elemento  fundamental  para  a 
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construção  da  saúde coletiva  (BUSS,  2000;  CARVALHO,  2007;  FREITAS,  2003). 

Essa proposta se diferencia da tentativa de treinar indivíduos para fazer deles os 

únicos responsáveis pela proteção de sua saúde. Além disso, é importante considerar 

que a atual conjuntura exige do Estado brasileiro a adoção de políticas públicas para 

efetiva superação das desigualdades econômicas, políticas, sociais e de condições 

para  participar  da  construção  intercultural.  Portanto,  é  urgente  a  discussão  para 

superar práticas que se propõe, meramente, a capacitar indivíduos para saber como 

proteger  sua  saúde  ou  utilizam  o  disfarce  do  empoderamento para  subjugar 

conhecimentos e culturas com propostas autoritárias de transmissão de conteúdos.

Isso sugere a necessidade de um olhar crítico a respeito de cada problema a 

ser  pesquisado  e  um  dos  caminhos  possíveis  é  reconhecer  a  importância  dos 

etnométodos  nos  processos  de  produção  de  conhecimentos  válidos  e 

contextualizados. Porém, isso não se concretiza se a produção de conhecimentos 

circulantes fica limitada a pequenos grupos acadêmicos e os etnométodos, gestados 

fora dos laboratórios, são desconsiderados. Para Roberto Sidnei Macedo (2004a), os 

etnometodólogos vão em busca de pistas para compreender a situação vivenciada e 

fazem o

esforço de penetrar  compreensivamente no ponto de vista do 
ator pedagógico, nas suas definições das situações, tendo como 
orientação forte  o  fato  de que a construção do mundo social 
pelos  membros  é  metódica,  se  apoia  em  recursos  culturais 
partilhados,  que  permitem  não  somente  o  construir,  mas 
também o reconhecer (p. 116).

Assim  como  são  capazes  de  construir  seus  métodos,  os  membros  da 

sociedade possuem seus meios de expressar signos que podem ser codificados e 

transformar-se  em  mensagens  com  significados  coerentes  no  processo 

comunicacional. O diálogo é um meio de proporcionar o encontro ou confronto de 

ideias e a sociedade conta com a opção de reconhecer cada indivíduo como capaz 

de contribuir para essa teia de conhecimentos ou de impor quem pode atuar como 

emissor ou deve limitar-se ao papel de receptor. Uma comunicação dialógica pode 

ser realizada de diferentes formas e por diferentes mídias de acordo com os saberes 

e interesses de cada autor social ou coletivo. Por isso, o diálogo proporcionado pela  

intermediação midiática pode contribuir para a produção de conhecimentos e superar 
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a  perspectiva  do  uso  de  mídias  apenas  como instrumentos  para  transmissão  de 

conteúdos selecionados pelas “elites” políticas e/ou científicas.

A forma como o conhecimento circulante é selecionado para ocupar espaços 

nos  currículos  escolares  serve  como  exemplo,  pois  pode  resultar  em  um 

distanciamento  entre  conteúdo  e  cultura.  As  instituições  de  ensino  seriam 

transformadas em quiosques para apresentar conteúdos “científicos” instituídos, caso 

essa separação pudesse ser concretizada. No entanto,  cada pessoa envolvida no 

processo  educativo  é  capaz  de  contestar  teorias  e  métodos  para  reconstruí-los. 

Contestar as ciências em constante necessidade de amadurecimento é fundamental 

para a evolução da sociedade. Não há como avançar sem crítica ou colaboração e as 

ciências não cumprem seu papel se são construídas de maneira unilateral.

Portanto, a crítica aos métodos tradicionais é fundamental para compartilhar o 

poder de produzir conhecimentos a partir de um viés etnometodológico, no intuito de  

promover a equidade, a universalidade e a devida regionalização; tanto para as ações 

de saúde quanto para as ações de educação e comunicação. Nessas bases, torna-se 

fundamental reavaliar a centralidade no processo de construção de conhecimentos. 

Afinal,  todas as pessoas são capazes de emitir  ideias e as tecnologias oferecem 

inúmeras  contribuições  para  desenvolver  novos  espaços  de  diálogos  midiáticos. 

Sugere-se, aqui, a construção de um processo permeado por encontros e confrontos 

com a devida abertura para reconhecer e aprender com os etnométodos de cada 

grupo social que elabora novas formas de lidar com prioridades de saúde ao longo de 

muitas gerações.

1.1. PROBLEMÁTICA / PROBLEMA

As ações de educação ou comunicação, apesar da importância para todos os 

programas de controle e prevenção, podem se tornar negligentes caso não seja dada 

a devida importância  à participação dos autores sociais.  Reconhecer  o papel  dos 

membros  da  sociedade  no  desenvolvimento  de  métodos  para  superar  seus 

problemas pode possibilitar a construção de propostas diferenciadas de intervenção e 

caminhos propositivos para as pesquisas. Porém, para analisar os etnométodos, é 

preciso qualificar o estudo e construir a pesquisa em parceria com os membros da 

sociedade ao invés de tratá-los como objetos de observação.
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Ao  realizar  revisão  de  literatura  de  estudos  que  promoveram  intervenções 

educativas com objetivo de promover saúde, algumas pesquisas revelam a ausência 

de  relação  entre  as  ações  desenvolvidas  e  mudanças  de  comportamento.  Lenita 

Claro, Hugo Tomassini e Maria Rosa (2004) confirmam essa percepção em ampla 

revisão  de  literatura  sobre  conhecimentos,  crenças  e  práticas  da  população,  no 

momento em que demonstram a falta de correlação entre conhecimentos satisfatórios 

do ciclo da dengue e a redução dos níveis de infestação de vetores. Além disso, 

comentam  a  limitada  eficiência  das  campanhas  que  não  possibilitam  o  processo 

dialógico  e  ressaltam  a  importância  de  conhecer  as  concepções  populares  para 

realizar efetivas ações de controle.

Ligia Rangel-S (2008) traz contribuições para o debate a respeito das práticas 

hegemônicas da comunicação e educação em saúde que resultam na reprodução de 

um  modelo  "campanhista,  pontual,  descontínuo,  com  ênfase  para  situações 

epidêmicas" (p.436) e recaem basicamente sobre uma perspectiva de mudanças de 

hábitos e atitudes individuais ao invés de propostas coletivas e de visualização do 

ambiente ao seu redor. A autora ressalta a importância de ser adotado um modelo 

que permita buscar soluções para os problemas de saúde por meio de diálogo e 

conversação.

Virgínia  Chiaravalloti et  al (2002)  sugerem  revisão  dos  conteúdos  dos 

programas  e  das  práticas  de  difusão  de  informações,  ao  propor  interações  que 

possibilitem acolher conhecimentos e linguagem local.  Em concordância com essa 

sugestão, Maria Donalisio, Maria Alves e Alexandre Visockas (2001) propõem que a 

rede de ensino se torne fonte geradora de conhecimentos, pois esta estratégia tem 

bom rendimento e baixo custo. A partir dos estudos citados, percebe-se a importância 

de conhecer os etnométodos dos grupos sociais na construção de conhecimentos 

acerca da saúde. Desta maneira, buscamos analisar o potencial etnometodológico no 

processo de produção de mídias voltadas para a promoção da saúde, ao considerar o 

diálogo como estratégia de construção coletiva e interação de saberes.

1.2. JUSTIFICATIVA 

Diante  do exposto,  este  projeto  se justifica  pela  necessidade de analisar  o 

potencial  dos  etnométodos  para  o  campo  da  saúde  a  partir  de  uma  prática  de 

pesquisa  dialógica  sobre  produção  de  mídias  desenvolvidas  com  propósitos 
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educacionais  por  uma  equipe  de  saúde  da  família.  As  atividades  cotidianas  são 

etnometodologicamente recriadas em meio a interações sociais e podem estimular 

uma participação social promotora de saúde. Portanto, torna-se fundamental analisar 

alternativas  que  fomentem  construções  coletivas  para  superar  modelos  de 

transmissão unilateral de conhecimentos para indivíduos tratados como ignorantes. A 

atuação na saúde não pode limitar-se a práticas prescritivas e de responsabilização 

individual,  caso  exista  a  compreensão  da  importância  de  agir  sobre  problemas 

socioambientais e de promover construções críticas e dialógicas para uma politizada 

e efetiva participação social. O olhar diferenciado para os etnométodos é fundamental  

para  a  construção  de  uma saúde coletiva  que  promova a  integração  dos  grupos 

sociais e viabilize a participação dos autores e dos coletivos organizados na definição 

das  políticas  públicas  e  das  prioridades  do  Estado.  Esta  pesquisa  considera  a 

atenção básica como um espaço privilegiado para promover a saúde da população, a 

partir  do  diálogo  entre  os  membros  da  sociedade,  e  tem  o  potencial  de  gerar 

subsídios para discussão e formulação de políticas públicas,  gestão e  criação de 

novos métodos comunicacionais construídos coletivamente.

1.3. PERGUNTA DE INVESTIGAÇÃO E HIPÓTESES

As  construções  midiáticas  etnometodológicas  trazem  contribuições  para  a 

produção de conhecimentos e adoção de estratégias de educação e comunicação 

com  repercussões  na  participação  social  e,  consequentemente,  na  promoção  da 

saúde? 

Conforme  apresentado,  estratégias  de  comunicação  em  massa  e  com 

produção centralizada, apesar dos benefícios no que se refere aos conhecimentos 

sobre algumas doenças, não parecem resultar em transformações efetivas para uma 

perspectiva ampliada de promoção da saúde. Surge como alternativa, a realização de 

atividades com mediação dos membros da sociedade local, considerando a cultura e 

o conhecimento das pessoas inseridas nas ações. Com a compreensão do potencial 

das  produções  locais,  esta  pesquisa  analisa  a  hipótese  de  que  os  etnométodos, 

aplicados  ao  diálogo  midiático,  contribuem  para  a  organização  de  estratégias 

coletivas de participação social, educação e, consequentemente, com a promoção da 

saúde.
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1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo geral

● Analisar os etnométodos desenvolvidos por trabalhadores de uma equipe de 

saúde da família na produção de mídias com potencial de promover saúde.

1.4.2. Objetivos específicos

● Descrever o processo de produção dos programas de rádio desenvolvidos pela 

equipe de uma unidade de saúde;

● Analisar os programas produzidos por esses trabalhadores da saúde;

● Analisar como se deu a participação social no processo de produção dessas 

mídias.

1.5. IMPLICAÇÕES

Revelar  implicações  na  pesquisa  representa  compartilhar  influências  e 

referências sociopolíticas que motivaram a interação com o tema abordado. Porém, 

há quem cite a neutralidade na pesquisa, como se fosse possível existir algum ser 

apolítico ou que escolhe seu tema de estudo, método e referencial teórico em um 

sorteio aleatório. O importante é deixar claro se existem conflitos de interesse e, no 

caso deste estudo, explicito que não há qualquer financiamento institucional direto ou 

qualquer  vínculo  limitador  da  autonomia.  Algumas  adequações  precisaram  ser 

realizadas por conta da conjuntura apresentada e foi essencial não haver fatores que 

impedissem modificações construídas a partir  de tantas discussões propositivas e 

aprendizados ao longo da trajetória de pesquisa. O amadurecimento no processo e 

os  diálogos  no  período  de  planejamento  ajudaram  a  rever  muitos  detalhes  e 

reformular o projeto no intuito de definir um escopo viável para o tempo e para as 

condições estabelecidas. Além disso, as constantes discussões sobre o projeto nos 

permitem contestar cada passo para evidenciar e impedir que qualquer expectativa 

interfira na construção do método e na análise. O contato com as diversas ciências 
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possibilita também ampliar nosso olhar e ajuda a reduzir a chance de o pesquisador  

garimpar,  nos  materiais  analisados,  as  respostas  desejadas.  O  importante  na 

pesquisa é fomentar seu potencial multiplicador, por meio de novos questionamentos 

e, portanto, novos temas, gestados no contato com os grupos sociais que podem ser 

beneficiados em cada novo encontro com ciências diferentes das que eles produzem 

por meio dos seus etnométodos. Por isso, este trabalho evidencia a importância do 

constante  encontro  entre  as  ciências  para  que  elas  possam  construir  novos 

processos e produtos, além de propor soluções que perspectivas monocientíficas – 

ou seja, de uma ciência imersa em sua monocultura –, individualmente, ainda não 

conseguiram dar retornos satisfatórios para a sociedade. 

Desta maneira,  mesmo ao construir  coletivamente o processo de pesquisa, 

reafirmo  que  todos  temos  nossas  implicações  e  nossas  motivações  de  estudo. 

Porém, isso não é evidenciado quando as pessoas omitem quem são e quais são as 

suas  influências  teórico-metodológicas  e  passam  a  comentar  apenas  sobre  suas 

ocupações atuais e citar a área em que são academicamente formadas. Optei por 

compartilhar  mais  informações  a  respeito  das  motivações  que  me  fizeram 

desenvolver esta pesquisa (ANEXO A). A intenção, com essa atitude, é contribuir 

para  evidenciar,  também,  as  implicações  de  cada  participante  desta  leitura,  no 

momento em que refletir sobre a influência que isso tem sobre o seu interesse em 

prosseguir ou na mudança de seu olhar em relação ao conteúdo. 

Ressalto que a escolha pelo mestrado no Instituto de Saúde Coletiva (ISC) foi  

política  e  ter  vivenciado  essa  experiência  foi  fascinante,  especialmente,  pela 

aproximação  com  o  Cebes-BA  e  com  pessoas  tão  motivadas  em  promover 

transformações sociais. Espero poder compartilhar o que houve de mais importante 

na interação com a equipe de saúde que participou desta pesquisa. Agradeço ao 

grupo  da  unidade  de  saúde  pela  recepção,  apoio  e  por  compartilhar  reflexões 

indispensáveis para realizar esta produção.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A ETNOMETODOLOGIA

A primeira sistematização do pensamento etnometodológico foi feita por Harold 

Garfinkel  em  sua  obra  Studies  in  Ethnomethodology  [Estudos  sobre 

Etnometodologia],  lançada  em  1967.  De  acordo  com  Harold Garfinkel (1996),  a 

etnometodologia refere-se “à investigação das propriedades racionais de expressões 

indexicais e outras ações práticas como realizações contínuas e contingentes de 

práticas engenhosas da vida cotidiana”  (p.118).  Para  Alain  Coulon  (1995a),  a 

importância teórica e epistemológica da etnometodologia decorre da “ruptura radical 

com modos de pensamento da sociologia tradicional” (p.7). O etnometodólogo dedica 

esforços para analisar uma “metodologia leiga” que é construída cotidianamente e 

resulta  na  produção  de  fatos  sociais.  Portanto,  “a  etnometodologia  é  a  pesquisa 

empírica dos métodos que os indivíduos utilizam para dar sentido e ao mesmo tempo 

realizar as suas ações de todos os dias” (p.30). 

A  etnometodologia  surge  no  intuito  de  “apresentar  o  estudo  do  raciocínio 

prático  de  todos  os  dias  como  parte  constituinte  de  qualquer  atividade  humana” 

(CICOUREL,  1977,  p.60).  Essa  abordagem toma como referência  a  utilização  da 

“palavra e da narrativa”, construídas a partir dos processos interativos dos “membros 

da sociedade”, para “determinar a posição de suas experiências e de suas atividades” 

(p.60).

De acordo com Maria Haguette (2000), o termo etnometodologia foi instituído a 

partir de um estudo em que Garfinkel passou a observar como os jurados buscavam 

evidências e promoviam descrições de maneira “adequada”.  Para Garfinkel,  estas 

descrições  estavam  submetidas  a  uma  “metodologia  peculiar”  definida  pelos 

membros envolvidos “não em termos do 'senso comum', tampouco, em termos de 

'ciência', mas como algo ambíguo entre os dois” (p.48).

No entanto, essa corrente do pensamento científico não deve ser considerada 

apenas  como um método a  ser  aplicado  pelas ciências.  De acordo com Macedo 

(2004a), “a etnometodologia é uma teoria do social que, ao centrar-se no interesse 

em  compreender  como  a  ordem  social  se  realiza  através  das  ações  cotidianas, 

consubstanciou-se numa ciência dos etnométodos” (p. 110). 
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Segundo Coulon (1995a), a etnometodologia sofre forte influência dos estudos 

de Talcott Parsons, Alfred Schütz e da corrente do interacionismo simbólico, a partir 

da  apropriação  e  articulação  de  conceitos-chaves,  de  maneira  a  torná-los 

complementares. Para uma melhor compreensão, compartilhamos alguns dos mais 

importantes  conceitos,  sistematizados  nas  obras  de  Coulon  (1995a)  e  Macedo 

(2004a).  Porém,  não  pretendemos,  com  a  subdivisão  proposta,  a  inconsequente 

simplificação teórica. Consideramos necessário trazer os pontos centrais no intuito de 

estimular  o  interesse  por  uma  busca  crítica  e  aprofundada  a  respeito  da 

etnometodologia,  em  especial,  da  interação  entre  os  conceitos  que  serão 

apresentados separadamente por uma opção didática. Daremos atenção especial aos 

seguintes  conceitos:  (1)  Membro  da  sociedade;  (2)  Prática;  (3)  Indexalidade;  (4) 

Reflexibilidade e (5) Accountability.

(1) Membro da sociedade: tornar-se membro da sociedade não se restringe à 

perspectiva  do  pertencimento,  mas,  além  da  filiação  ao  grupo,  é  necessário 

progressivamente dominar a sua “linguagem natural”  para participar da construção 

social e, com isso, incorporar os etnométodos para ser possível exibir “a competência 

social  que  o  agrega  a  esse  grupo  e  lhe  permite  fazer-se  reconhecer  e  aceitar” 

(COULON, 1995a, p.48).

(2) Prática: a etnometodologia fundamenta-se na ideia de que os membros da 

sociedade assumem um papel ativo na produção de novas formas de interagir, de 

entender e de construir o mundo. Esse reconhecimento do autor como participante da 

reorganização dos processos sociais por meio de suas atividades práticas, sejam elas 

triviais  ou  extraordinárias,  é  a  base  fundamental  para  as  pesquisas 

etnometodológicas.  Desta  maneira,  os  etnometodólogos  passam  a  entender  o 

contexto  social  como  um  processo  criativo  e  singular  para  cada  grupo  social, 

portanto, em constante transformação. Esse outro olhar do pesquisador participante 

exige  uma  atenção  especial  para  a  forma  como  são  estabelecidas  as  relações 

sociais, inclusive para entender a maneira como são tomadas as decisões. Afinal, não 

partimos do pressuposto de que existem regras socialmente impostas e perfeitamente 

seguidas, mas, em cada situação, novos métodos são criados diante da necessidade 

dos  autores  em atualizar  essas  regras.  A  observação e  descrição  das  atividades 

práticas  desenvolvidas  pelos  membros  da  sociedade  permitem  evidenciar 

procedimentos  e  modos  de  interpretação  dos  autores  no  ato  de  construir  a  sua 

realidade social.
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(3)  Indexalidade  (expressões indexicais/indicialidade):  cada  grupo  social 

está  em  constante  renovação  das  suas  formas  de  interagir  e  das  expressões 

utilizadas no processo comunicacional que se tornam particulares para o coletivo e 

inteligíveis  dentro  de  um  contexto  facilmente  reconhecido  pelos  seus  membros. 

Compreender essa linguagem adotada pelos autores sociais nas diferentes situações 

é  determinante  para  uma  interpretação  adequada  das  palavras  ou  ações.  É 

necessário  considerar  como  cada  grupo  se  apropria  das  linguagens  e  como  as 

transforma em ato de maneira singular para entender e construir o contexto na busca 

por uma leitura coerente diante de cada situação apresentada. Essa propriedade das 

ações e  expressões indexicais  tem sido tratada como um grande transtorno para 

pesquisadores  afeitos  aos  resultados  generalizáveis  e  adaptáveis  aos  modelos 

estabelecidos,  pois  tornaria  subjetiva  a  distinção  da  expressão  indexical  de  uma 

expressão  objetiva.  Porém,  para  os  etnometodólogos  esse  é  um  ponto  forte  da 

pesquisa por permitir reconhecer sentidos singulares ao analisar a forma como se 

comunicam e agem os autores sociais na construção do seu contexto social, com 

isso, “a cultura ali criada indexaliza as ações. Neste sentido, normas, regras e valores 

são sempre uma interpretação local” (MACEDO, 2004a, p.115).

Embora uma palavra tenha uma significação trans-situacional, 
tem  igualmente  um  significado  distinto  em  toda  situação 
particular  em  que  é  usada.  [...]  Isso  designa  portanto  a 
incompletude  natural  das  palavras,  que  só  ganham  o  seu 
sentido “completo” no seu contexto de produção, quando são 
“indexadas”  a  uma situação  de  intercâmbio  linguístico.  [...]  A 
significação de uma palavra ou de uma expressão provém de 
fatores contextuais  como a biografia  do locutor,  sua intenção 
imediata, a relação única que mantém com seu ouvinte, suas 
conversações passadas (COULON, 1995a, p.33).

(4)  Reflexibilidade (reflexividade): o  membro da sociedade é considerado 

capaz de fazer escolhas e interagir racionalmente em cada uma das oportunidades 

de construir  ou descrever a sua relação com os demais autores sociais e com o 

mundo. Porém, Coulon (1995a) faz uma ressalva sobre a importância de diferenciar a  

reflexão como uma prática necessariamente consciente do autor a respeito de suas 

ações,  de  uma  reflexibilidade  intrínseca  que  torna  qualquer  atividade  racional  e 

possibilita, simultaneamente, descrever e constituir o quadro social. 
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Neste sentido,  as descrições são sempre encarnadas,  isto  é, 
elas portam a própria “matéria” daquele que a narra. Enfim, eles 
se  encarnam  na  pessoa  que  descreve.  O  que  a  noção  de 
reflexividade evidencia é que, no processo de ação social,  se 
constitui e se é constituído (MACEDO, 2004a, p.115).

(5)  Accountability  (descritibilidade): toda  ação  cotidiana  está  sujeita  a 

análises por ser inteligível aos autores sociais e esta é uma “propriedade irremediável  

do mundo” que o torna descritível (MACEDO, 2004a, p.115). Essa característica faz 

com que o mundo não esteja dado, afinal “ele se realiza em nossos atos práticos. [...]  

Tornar o mundo visível significa tornar a minha ação compreensível, descrevendo-a, 

pois eu mostro o seu sentido para revelação a outrem dos processos pelos quais eu 

relato” (COULON, 1995a, p.45-46).

Esses  são  alguns  dos  conceitos  essenciais  para  o  entendimento  da 

etnometodologia  e  aparecem  de  maneira  articulada  em  uma  descrição  feita  por 

Haguette (2000).

A  etnometodologia  estuda  e  analisa  as  atividades  cotidianas 
dos membros de uma comunidade ou organização, procurando 
descobrir  a  forma  como  elas  as  tornam  visíveis,  racionais  e 
reportáveis, ou seja, como eles as consideram válidas, uma vez 
que  a  reflexividade  sobre  o  fenômeno  é  uma  característica 
singular  da  ação.  Os  estudos  sobre  o  enfoque  da 
etnometodologia, consequentemente, são dirigidos para a tarefa 
de  detectar  como  as  atividades  ordinárias  dos  indivíduos 
consistem  de  métodos  para  tornar  analisáveis  as  ações 
práticas, as circunstâncias, o conhecimento baseado no senso 
comum sobre as estruturas sociais  e  o  raciocínio  sociológico 
prático,  assim  como  de  entender  suas  propriedades  formais 
visuais  “de  dentro”  dos  ambientes  como  parte  integrante  do 
próprio  ambiente.  Em  outras  palavras,  a  etnometodologia 
procura descobrir  os “métodos” que as pessoas usam na sua 
vida diária em sociedade a fim de construir a realidade social; 
procura  descobrir  também a  natureza  da  realidade  que  elas 
constroem (p.49-50).

A  partir  desta  compreensão,  consideramos  haver  uma  forte  relação  entre 

etnometodologia  e  os  processos  educacionais  que  interferem  diretamente  na 

promoção da saúde. Por isso, construímos uma aproximação com a “etnopesquisa 

crítica e multirreferencial” como uma importante base teórica que interage, também, 

com a etnometodologia.  Em um dos livros de  Macedo (2004a)  são apresentados 

aspectos  fundamentais  para  o  entendimento  dessa  abordagem  por  meio  do 
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compartilhamento  das  principais  inspirações  teóricas,  as  fontes  acionalistas-

semiológicas educacionalmente implicadas, os principais métodos e uma discussão 

relacionada ao currículo e formação docente. Para o autor, a etnopesquisa crítica 

propõe  uma  maior  interação  com  conhecimentos  “das  ordens  sócio-culturais  em 

organização,  constituídas por  sujeitos  intersubjetivamente edificados e edificantes" 

(p.30). Por isso, é reforçada a importância da construção conjunta com os autores 

sociais ao invés de adotar práticas utilitaristas ao tratá-los como objetos de pesquisa 

descartáveis.  Considerar  a  voz  do  autor  é  essencial  “para  o  corpus empírico 

analisado, e para a própria composição conclusiva do estudo, até porque a linguagem 

assume  aqui  um  papel  co-constitutivo  central"  (p.30).  Ao  tratar  da 

multirreferencialidade,  o  autor  considera  que  esta  perspectiva  incorpora  um novo 

espírito científico que supera posturas imperialistas e possibilita articulações teórico-

metodológicas em suas diversidades a partir de uma proposta multicultural crítica que 

não se apresenta como onisciente, mas abala estruturas monorreferenciais.

A  inspiração  multirreferencial  não  está  na  prática  da 
complementaridade,  da  aditividade,  tampouco  da  obsessiva 
necessidade  do  domínio  absoluto,  mas  da  afirmação  da 
limitação  dos  diversos  campos  do  saber,  da  tomada  de 
consciência  da  necessidade  do  rigor  fecundante,  da  nossa 
ignorância  enquanto  inquietação.  Dessa  perspectiva,  faz-se 
clara  oposição  às  racionalidades  simplificadoras,  unificantes, 
redutoras. […] Portanto, a epistemologia multirreferencial abre-
se  à  pluralidade  das  referências,  à  alteridade,  ao 
multiculturalismo, às contradições, ao dinamismo semântico da 
práxis,  às  insuficiências  e  emergências,  para  não  perder  o 
homem e sua complexidade, anulados na deificação da norma 
científica lapidante (p. 93-94).

Em  meio  a  estas  relações  críticas,  implicadas  e  que  propiciam  interações 

multirreferenciais,  a etnometodologia  demonstra a importância de compreender  os 

autores  como  capazes  de  reorganizar  estruturas  sociais  a  partir  de  interações 

dialogicamente conflituosas ou antagonicamente interessadas, portanto, influenciadas 

por disputas de poder. Desta maneira, “o ator não só deixa de ser manipulado pelas 

forças que o superam, mas é capaz de fazer seus julgamentos e é preponderante seu 

papel na estruturação do contexto” (COULON, 1995b, p.92).

Como resultado desse novo olhar para relações que passam a ser tratadas 

como instituintes de transformações sociais a partir de uma interação crítica com a 

cultura na qual  estamos inseridos,  evidenciamos o potencial  de cada autor  social 
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produzir etnométodos. Afinal, cada ação prática constitui-se em meio à reflexividade e 

torna-se uma experiência transformadora para o autor e para o mundo que ele habita. 

A construção dessas relações se dá em uma constante busca por entender, analisar 

e descrever  o contexto  no qual  cada autor  é instituinte  do seu agir  social.  Desta  

maneira, tudo que nos tornamos e fazemos é influenciado por escolhas e decisões 

tomadas ao longo da nossa vida, durante construções coletivas com outros membros 

a  partir  de  pensamentos  plurais.  Acabamos  influenciados  também  pela  coletiva 

construção  histórica  daqueles  que  nos  antecederam  para  constituição  de  regras, 

valores  e  de  tudo  mais  que  está  presente  na  cultura  de  um  povo.  Essas 

características  são  responsáveis  por  fazer  de  cada  autor  social  um  potencial 

participante  na  promoção  de  transformações,  por  meio  da  construção 

etnometodológica, em sua incessante busca por aprender e propor novos modos de 

pensar, ser e agir.

2.2 O DIÁLOGO RADICAL COMO ALICERCE DA PROMOÇÃO DA SAÚDE

O diálogo tratado aqui assume a perspectiva freiriana de relações horizontais 

que permitem processos coletivos a partir de discordâncias e concordâncias. Nessa 

proposta, o conflito resultante de opiniões diferentes torna-se uma das possibilidades 

do diálogo, assim como o consenso, sendo ambos fundamentais para qualquer 

construção social. 

No livro “Pedagogia do Oprimido”, Paulo Freire (1993) discute a essência do 

diálogo e a inviabilidade de construir a interação social entre sujeitos que forjam o 

antagonismo pela crença de serem os únicos capazes de pronunciar o mundo, 

negando o direito dos demais. Aqueles que se sentem como únicos detentores do 

poder de fala, em condições desiguais, acabam legitimados pelos que abdicam desse 

direito de pronúncia. Portanto, o diálogo serve como elemento fundamental para os 

que “se encontram negados no direito primordial de dizer a palavra, reconquistem 

esse direito, proibindo que este assalto desumanizante continue” (p. 79). Para Freire, 

o diálogo está diretamente ligado à práxis e, portanto, imerso na perspectiva de 

transformação coletiva do mundo. Desta maneira,  uma condição essencial  para a 

existência humana é a capacidade de “pronunciar” e modificar o mundo para, a partir  

desse  exercício,  confrontar-se  com  problematizações  que  resultam  em  um  novo 

pronunciar.
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Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o 
encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus 
sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e 
humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar idéias 
de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca 
de idéias a serem consumidas pelos permutantes. 
Não é também discussão guerreira, polêmica, entre sujeitos que 
não aspiram a comprometer-se com a pronúncia do mundo, nem 
com buscar a verdade, mas com impor a sua. [...] Como posso 
dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no 
outro, nunca em mim? (FREIRE, 1993, p.79-80)

Essa “discussão guerreira” entre sujeitos descomprometidos com o mundo é 

uma das citações freirianas que contribui para diferenciar o conflito entre antagônicos,  

que não estão interessados no diálogo, e o conflito entre autores solidarizados que,  

independentemente  de  pensar  semelhante  ou  diferente,  acreditam  na  construção 

coletiva.  Porém,  em  uma  obra,  na  qual  Moacir  Gadotti (2003)  apresenta  seu 

entendimento  sobre  “pedagogia  do  conflito”,  algumas  “divergências”  ou 

“ingenuidades” tentam ser colocadas em evidência no contraste com a pedagogia do 

diálogo. O autor considera a pedagogia do conflito como 

uma pedagogia oposta à pedagogia do colonizador […], o 
educador reassume a sua educação e o seu papel 
eminentemente crítico: à contradição (opressor-oprimido por 
exemplo) ele acrescenta a consciência da contradição, forma 
gente insubmissa, desobediente, capaz de assumir a sua 
autonomia e participar na construção de uma sociedade mais 
livre (p.53).

Gadotti  (2003) considera a pedagogia do conflito como complementar à 

pedagogia do diálogo, mas sugere que, diante da realidade brasileira1, precisa-se 

mais da pedagogia do conflito. Essa seria uma tentativa  de introduzir a “suspeita 

dialética” ao “otimismo dialógico”, partindo de uma pedagogia válida para um “homem 

concreto”  em uma “sociedade real”  e “historicamente situada”  ao invés de tratar de 

uma pedagogia válida para todos os contextos e pessoas. Para Gadotti, uma 

pedagogia não é considerada como revolucionária apenas por mudar a forma de 

construir a relação entre professores e estudantes. Uma pedagogia revolucionária 

depende dos questionamentos que levanta a respeito da relação entre sociedade e 

educação. Portanto, além de práticas diferenciadas, é  necessário um conteúdo 
1 Artigo originalmente escrito em 1978 e publicado pela revista Educação e sociedade do Centro de Estudos 

Educação e Sociedade (CEDES) nº 1.
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revolucionário para ser trabalhado dentro e fora da escola. Desta maneira, Gadotti 

considera a importância de construir ações conflitivas para superar antagonismos e 

práticas autoritárias. Apesar  do  conteúdo  crítico,  esses  argumentos  acabam  por 

evidenciar convergências e complementaridades entre as perspectivas de Freire e de 

Gadotti, pois a construção do diálogo só é possível entre aqueles que se desnudam 

de sua soberba ou de suas práticas autoritárias e passam a adotar uma postura 

permeada pela horizontalidade das relações. Isso permite construções críticas e 

respeitosas e, neste aspecto, encontra-se a radicalidade dos autores envolvidos na 

transformação social.

A radicalização é o alicerce essencial para o diálogo, pois é a busca pela raiz 

do problema que incentiva uma postura crítica,  ou  seja, geradora de uma 

“apropriação crescente pelo homem de sua posição no contexto”  (p.60). Seria  o 

oposto da sectarização, que herda do período colonial o “mutismo brasileiro”  e uma 

posição “anticomunicativa”, “fanática”  e “impositiva”  e substitui o diálogo pelo 

oferecimento de “comunicados, resultantes da compulsão ou doação”  (p.69). 

Portanto,  “toda relação de dominação, de exploração, de opressão já é, em si, 

violenta” (p.49) e pode haver, no máximo, uma situação de “condescendência” de um 

indivíduo que acredita ter qualquer poder sobre o outro. Sem determinadas rupturas 

nas hierarquias impositivas não há terreno fértil para um  diálogo que implique na 

responsabilidade social e política humana (FREIRE, 1967).

Em “Pedagogia: diálogo e conflito”, Gadotti, Freire e Sérgio Guimarães (1995) 

expõem suas concepções sobre esse dúbio conceito de conflito, já que ele tanto pode 

fazer  parte  da  essência  do  diálogo  como  pode  servir  apenas  para  evidenciar 

antagonismos.  Os  autores,  “para  além  da  pseudo-neutralidade  da  pedagogia 

tradicional e da astúcia da pedagogia liberal”  (p.9),  buscavam demonstrar  como o 

conflito dialógico se articula como “estratégia do oprimido”. 

Sustentamos que o diálogo se dá entre iguais e diferentes, 
nunca entre antagônicos. Entre esses, no máximo pode haver 
um pacto. Entre esses há é o conflito, de natureza contrária ao 
conflito existente entre iguais e diferentes (p.9).

Durante o diálogo construído entre os três autores ao longo do livro, o 

desfecho da obra se constitui de um comentário de Paulo Freire a respeito da 

complementaridade entre a Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 1993)  e a Pedagogia 
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do Conflito (GADOTTI, 2003). Freire considera pertinente a tentativa de Gadotti de 

superar possíveis ingenuidades da perspectiva dialógica, mas não vê contradições 

entre as propostas, afinal a pedagogia do Conflito não poderia “prescindir do diálogo 

entre  os  iguais e  os  diferentes que  participam  da luta”  (GADOTTI, FREIRE e 

GUIMARÃES, 1995,  p.94).  Apesar das  críticas  feitas  à  pedagogia  do  diálogo  em 

outros momentos, Gadotti, nesta obra, sugere inteira concordância com a perspectiva 

levantada por Freire.

Na conceituação de diálogo, apesar de Freire (1967), em alguns momentos, 

deixar transparecer a ideia de que é uma prática entre dois autores  e uma relação 

horizontal de A com B, em outros trechos dos livros citados ele situa a existência do 

diálogo nas relações de grupos, especialmente ao tratar a construção do diálogo em 

processos coletivos como no “círculo de cultura”.

Carlos Rodrigues Brandão (2005), em seu livro “O que é método Paulo Freire”, 

comenta sobre o círculo  de cultura como substituto  da ideia  de turma de alunos. 

Justifica o uso da palavra “círculo” pelo fato de todos estarem em volta de uma equipe 

de trabalho que não possui um alfabetizador, mas um animador de debates que, a 

partir de sua mediação, fomenta a participação ativa das pessoas envolvidas. Sobre o 

complemento “de cultura”, comenta a produção de um novo modo de pensar próprio,  

coletivo e solidário. Desta maneira, “aquilo que constroem é uma outra maneira de 

fazer a cultura que os faz, por sua vez, homens, sujeitos, seres de história” (p.44).

Portanto, o diálogo aqui tratado considera essa perspectiva horizontal de 

radicalização e construção coletiva que se situa histórica e socialmente, ou seja,  é 

crítica. Além disso, reconhece a existência de relações de concordâncias e conflitos 

entre pessoas com  propósitos convergentes, mas também depara-se com 

antagônicos perpetuadores do mutismo social. 

2.2.1 Produção midiática radical

Para Mário Kaplún (1999), os meios comunicacionais, ao serem utilizados na 

educação, devem ser aplicados crítica e criativamente com objetivo de promover o 

diálogo  e  a  participação “para gerar e potenciar novos emissores mais que para 

continuar fazendo crescer a multidão de receptores passivos” (p. 74). Ao considerar 

essas ideias e a proposta freiriana, este trabalho reconhece o diálogo midiático a 
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partir  de  dois  aspectos:  (1)  o  diálogo  para  garantir  a  produção compartilhada  de 

mídias; e (2) as mídias utilizadas como mediadoras de diálogos.

Assim, ao considerar que este trabalho trata de mídias produzidas de forma 

autônoma  pelos  grupos  sociais, será utilizado o conceito de mídia radical, 

aprofundado por John  Downing (2002), que considera a  mídia  como  elemento 

importante de  mediação entre coarquitetos. Este conceito de coarquiteto pode ser 

comparado ao que os grupos mobilizados para propor o uso de softwares e licenças 

livres chamariam de remixagem. Ou seja, apropriar-se de mídias diversas para 

reconstruí-las. Assim, seria constituída uma audiência ativa ou, para além disso, 

esses coarquitetos, ao se aproximarem dos movimentos populares e das culturas de 

oposição, “podem tornar-se, eles próprios, produtores da mídia radical e, então, 

expor-se ao risco dos larápios de texto” (p.42). Com isso, o autor não trata apenas 

dos “usos radicais das tecnologias de rádio, vídeo, imprensa e Internet” (p.39), mas 

considera também outros meios de interlocução como o teatro de rua, os murais, a 

dança, o grafite, camisetas, entre outros meios que os grupos sociais possam se 

apropriar para compartilhar mensagens sem as limitações impostas pelo uso de 

dispendiosas tecnologias.

Desta maneira, a produção midiática dialógica não estaria apenas a serviço de 

uma  análise crítica a respeito de conteúdos, mas empreenderia um projeto de 

compartilhamento de meios e métodos voltados para o processo produtivo e 

construção coletiva de conhecimentos. Não bastaria apenas um olhar rigoroso em 

relação aos produtos, mas seria  preciso colocar em prática ações produtivas para 

promover um diálogo midiático, em substituição a um diálogo sobre mídias 

produzidas em formato centralizado por poucos grupos. 

2.2.2 Uma mídia intercultural para superar produções unilaterais

As possibilidades criadas pela popularização do poder de produção midiática 

alimentam alternativas  de integração cultural, afinal, cada membro  da  sociedade 

ganha autonomia para contar sua história e apresentar sua cultura. Sem a 

necessidade de intermediários, abrem-se caminhos para conversas interculturais e 

novas formas de conhecer identidades e diferenças. A história, antes contada pelos 

detentores das “máquinas de produção de verdades”, passa a ser construída  e 

registrada de forma coletiva e com menores chances de extermínio dos registros que 
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confrontem determinados interesses de grupos com maior poder econômico ou 

político.

Essa discussão passa a ter mais sentido quando são notadas iniciativas para 

ocultar culturas ou submetê-las às imposições de uma cultura hegemônica por meio 

da tentativa de homogeneizar os sujeitos. No ambiente da educação formal, isso 

pode ficar evidente quando há  intenção homogeneizadora da instituição escolar ao 

construir  um currículo  para  impor  uma cultura. Por isso, é fundamental que seja 

compartilhado, entre os diversos grupos sociais, o acesso aos instrumentos de poder 

necessários para que tenham condições de reagir aos processos silenciadores de 

culturas não hegemônicas (MACEDO, 2004a).

Nessa situação, o corpo passa a exercer um papel fundamental sobre a forma 

como as pessoas se relacionam. Afinal, é por meio do corpo que se revelam 

características físicas que "denunciam" diferenças e exteriorizam semelhanças. 

Assim, a diferença pode ser transformada em um estigma e resumir a presença 

humana ao que revela seu corpo, desconsiderando qualquer história de vida. Na 

visão daquele que alimenta preconceitos, a aparência física deixa de ser responsável 

pelo encontro das multiculturas e identidades para tornar-se o disseminador da 

violência e da discriminação (LE BRETON, 2006). Submetida a essa condição, as 

relações de desigualdade acabaram por transformar o corpo no principal território 

para revelar ou ocultar identidades. Foi constituída uma situação conflituosa ao 

moldar o corpo de acordo com distintos objetivos representados opostamente pelas 

possibilidades que vão desde a tentativa de (1) legitimar padrões socialmente 

considerados como ideais e que obrigam as pessoas a esconder características 

reveladoras da origem social e idade até (2) usar o corpo para chocar e subverter 

“normalidades”  no intuito de quebrar o paradigma de ter que utilizá-lo como cabide 

para o  que é imposto por  padrões hegemônicos instituídos. Entre esses extremos, 

existem diversas possibilidades de se apresentar com o corpo, afinal “é pela 

aparência física, sobretudo, que se comprova aquilo que cada um quer comunicar de 

sua subjetividade” (SANT'ANNA, 2001, p.20).

Ana Canen e Antônio Moreira (2001), ao discutir o multiculturalismo, ressaltam 

a importância de evitar que esse tema seja tratado dentro de uma perspectiva 

estigmatizante dos grupos sociais sem problematizar desigualdades nas relações de 

poder, bem como os mecanismos discriminatórios de inferiorização de determinadas 

identidades  culturais. Além disso, comentam a preocupação com uma 
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“homogeneização identitária”, minimizando a complexidade das relações e as 

diferenças de valores, formas de vida e de inserção social entre pessoas de um grupo 

étnico específico. Esta tendência multicultural, denominada liberal, limita-se  a 

reconhecer padrões culturais (ritos, costumes, culinária). Como proposta alternativa 

surge o multiculturalismo crítico ou interculturalismo crítico, que pressupõe uma 

indissociável relação entre cultura e poder. Desta maneira, fica reconhecida a 

necessidade de constituir um processo dialógico de construção dos  currículos 

escolares e de práticas pedagógicas para dar visibilidade aos conflitos interculturais, 

debater a origem e o que possibilita a continuidade dos preconceitos, além de propor 

o desenvolvimento de uma prática transformadora dessa realidade. 

Ao analisar esses conceitos do multiculturalismo, Vera Candau (2008) prefere 

uma  subdivisão  em  três diferentes abordagens: (1) o multiculturalismo 

assimilacionista em que, apesar de reconhecer a existência das diversas culturas, os 

diferentes níveis de acesso às oportunidades entre os grupos sociais permanecem 

operantes. Portanto, as políticas apenas viabilizam meios para que todas as pessoas 

sejam integradas à cultura hegemônica, inclusive por meio das práticas adotadas nas 

escolas; (2) O multiculturalismo diferencialista enfatiza o reconhecimento da diferença 

para garantir as oportunidades de expressão das diferentes culturas, sendo assim, 

critica a perspectiva de assimilação por silenciar ou negar a diferença. A limitação 

dessa corrente estaria na visão frequentemente estática sobre  a formação das 

identidades culturais e no privilégio à criação de organizações próprias de caráter 

homogêneo que poderiam resultar em segregações; (3) O multiculturalismo aberto ou 

interativo traz como características a promoção da inter-relação cultural, o 

reconhecimento de processos históricos e dinâmicos de constante reconstrução das 

culturas que integra pessoas e grupos ao invés de buscar a “pureza étnica”  que 

demarca fronteiras. Contudo, para além dessas características, o aspecto 

fundamental é a necessidade de reconhecer como  as  relações  culturais  estão 

envoltas  por  mecanismos  de  poder.  A  clareza  a  esse  respeito  permite  o 

distanciamento  de  uma  visão  romantizada que omite hierarquias instituídas e a 

existência de preconceitos e discriminação. Essas contribuições revelam a 

importância de reconhecer e enfrentar as assimetrias de poder, pois elas são 

determinantes na história da construção da sociedade em todas as suas dimensões, 

inclusive na cultural.
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As dificuldades de garantir efetividade para algumas políticas públicas tornam-

se mais evidentes e complexas ao lidar, especialmente, com  os  processos de 

interação em  locais que ocorrem  constantes migrações. Natália  Ramos (2009) tem 

estudado o processo de migração e considera que a discussão vai além dos impactos 

do deslocamento espacial ou encontro de culturas, mas perpassa formas de 

adaptação e acolhimento a um meio desconhecido que pode tornar-se hostil. As 

contradições dessa experiência traumatizante ou harmoniosa acabam por trazer 

consequências para as relações comunicacionais e, portanto, para o acesso aos 

cuidados de saúde. A autora relata que em Portugal os migrantes recorrem “menos 

aos cuidados pré-natais e aos rastreios de cancro do que os nacionais” (p.7), além de 

ser um grupo com um percentual de renúncia aos cuidados duas vezes maior. 

A crescente multiculturalidade que se verifica nos diferentes 
contextos da vida pública exige esforços na reformulação de 
estratégias e políticas públicas com o objectivo de melhorar a 
saúde, a qualidade de vida, o acesso aos serviços públicos e a 
comunicação entre os diferentes grupos que coabitam no 
mesmo espaço (RAMOS, 2009, p.9-10).

Como exemplo das díspares relações de interação cultural, Luiz  Pellon e 

Liliana Vargas (2010), ao relatar aspectos das políticas de atenção à saúde, citam as 

práticas “assimilacionistas dos valores ocidentais” impostas aos povos indígenas. No 

artigo, as falas de lideranças indígenas são complementadas por uma revisão de 

literatura que corrobora a tese de que há preconceito e etnocentrismo por parte dos 

profissionais de saúde e da população que compartilha os mesmos serviços de 

saúde. Portanto, as práticas de atenção precisam ser discutidas de forma a 

considerar as diferenças culturais, evitando imposições que invalidem as práticas 

integrativas e o diálogo intercultural, fundamentais para processos de promoção da 

saúde. Para alguns bastaria ter o número suficiente de profissionais e de unidades de 

saúde, mas essa quantificação não será suficiente se não for direcionada atenção a 

outros fatores sociais limitadores do acesso aos serviços. Esse é o caso dos 

diferentes preconceitos evidenciados no interior do  sistema  de  saúde.  Essas 

assimetrias, decorrentes da inexistência ou baixa efetividade dos canais de diálogo, 

reforçam a necessidade de descentralizar os meios necessários para fomentar 

produções midiáticas  e,  ao  compartilhar  o  direito  à  comunicação,  ampliar  as 

condições para garantir o direito à saúde.
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2.2.3 Promoção da saúde e o protagonismo social 

Os teóricos que discutem promoção da saúde trazem a participação social 

como categoria fundamental na construção de suas propostas, portanto, esse é um 

dos pontos cruciais,  relatados por pesquisadores que comparam as diferentes 

correntes. Carlos  Freitas (2003), ao comparar as duas principais tendências  da 

promoção da saúde, considera que uma direcionou importância quase exclusiva para 

mudanças de atitudes individuais de prevenção, buscando transformar 

comportamentos e estilos de vida; a  segunda, ampliaria a primeira, considerando a 

importância de intervenções ambientais realizadas por meio de políticas públicas. O 

autor cita a Carta de Ottawa como documento de referência para o desenvolvimento 

das ideias de promoção da saúde no mundo e considera que a Declaração de Bogotá 

teve importância similar para a América Latina, pois colocou em pauta as principais 

discussões a respeito da necessidade de promover transformações sociais para 

superar as desigualdades. Sérgio  Carvalho (2007), ao estudar o movimento da 

promoção da saúde no Canadá, realiza uma sistematização das principais correntes: 

(1) a primeira tendência teria se desenvolvido a partir do Relatório Lalonde, é 

denominada de  “corrente behaviorista”  e busca transformar comportamentos 

individuais não saudáveis; (2) a segunda, influenciada pela Carta de Ottawa, ficou 

conhecida como a “nova promoção da saúde”  e enfatizaria a atuação sobre os 

determinantes socioambientais e a participação social nos processos decisórios; (3) a 

terceira corrente, influenciada pelo artigo Producing Health, Consuming Health Care, 

ficaria conhecida como a “corrente da promoção da saúde da população” e dá grande 

ênfase à atuação do Estado perante os macrodeterminantes econômicos, mas deixa 

de lado a importância da participação dos coletivos organizados ao desconsiderar 

categorias como poder, luta de classes e iniquidades sociais. Outros dois artigos de 

Paulo  Buss (2000) e de Antonio  Carvalho e  Buss (2008) acrescentam elementos 

fundamentais para discussão da promoção da saúde, especialmente ao demonstrar 

como a evolução desse conceito interagiu  com  as formulações teóricas sobre os 

determinantes sociais de saúde e municípios saudáveis, evidenciando a necessidade 

de ações intersetoriais e da participação social para construção da saúde coletiva.

Propor uma promoção da saúde crítica, vincula-se diretamente à necessidade 

dos grupos sociais apropriarem-se de conhecimentos que subsidiem a análise de 
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seus métodos em busca de coerência entre propostas e atuação para a construção 

de sua práxis. De acordo com Jairnilson Paim (2008c), 

a constituição de novos sujeitos sociais e o desenvolvimento de 
uma consciência sanitária que promovam a desmedicalização 
da sociedade, o reforço à cidadania plena e a participação social 
parecem fundamentais para a sustentação do processo da RSB 
[Reforma Sanitária Brasileira] e o desenvolvimento do SUS 
[Sistema Único de Saúde] nos próximos anos (p.117).

Em uma conjuntura reestruturada por esses novos autores,  ampliam-se 

possibilidades de reflexões e de atuação social para superar as desigualdades sociais 

e, consequentemente, ampliar  o  movimento  e  as  oportunidades  de  promoção  da 

saúde. Ao considerar o conceito ampliado de saúde, evidencia-se a necessidade de 

construir propostas que reconheçam os membros da sociedade como protagonistas 

em seu espaço e tempo. O intuito não é transferir para as pessoas a culpa pelo não 

desenvolvimento de ações que são de responsabilidade do Estado, mas oportunizar 

o amplo diálogo crítico e horizontal a respeito de pautas de interesse de toda a 

sociedade, para garantir direitos e poder exigir os deveres estatais. Espaços 

deliberativos como conselhos e conferências ampliam seu poder de intervenção se 

são ocupados e utilizados criticamente para possibilitar a legítima atuação social na 

definição das prioridades da saúde. Porém, é necessário pensar em outros espaços, 

além dos institucionalizados, para ampliar o poder de intervenção da sociedade. É 

nessa perspectiva que a interação entre educação, comunicação e saúde torna-se 

tão importante nas diversas ações promovidas pelos coletivos organizados.

Ao discutir a comunicação em um “sistema voltado para a saúde coletiva e o 

bem estar social, o SUS” (p.113), Inesita Araújo (2007) propõe a aplicação dos seus 

princípios  e  diretrizes  para  a  perspectiva  da  comunicação.  Nessa  abordagem,  o 

princípio da universalidade propõe “a comunicação como um direito de todos” (p.114) 

e,  aliado ao princípio da equidade, possibilita diferentes apoios para aqueles com 

diferentes  condições,  sejam elas  sociais  ou  econômicas,  de  se  expressar  ou  ter  

acesso aos meios necessários para tal. A integralidade propicia o acesso a todos os 

níveis e meios necessários da produção, bem como, às formas de circulação e às 

condições  adequadas  que  possibilitem a  apropriação  de  conteúdos  circulantes.  A 

descentralização e a participação favorecem a criação de “canais locais de expressão 

e circulação de mensagens” (p.120) no intuito de contemplar contextos diferenciados 
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e compartilhar o poder de decisão “sobre que comunicação fazer,  para quê, para 

quem, de que forma” (p.120). Para a autora,

Podemos  dizer  que  a  comunicação  tem  caminhado  na 
contramão  do  SUS.  Enquanto  este  recomenda  a 
descentralização, como diretriz, a comunicação cada vez mais 
se encontra centralizada, em todos os níveis. É centralizada nos 
níveis  de  gestão,  na  medida  em que  o  Ministério  da  Saúde 
detém a maior parte dos recursos para desenvolver estratégias 
de  comunicação,  ficando  as  secretarias  estaduais  com  uma 
parte  menor,  e  as  municipais,  então,  com pouquíssimo.  E  é 
justamente no âmbito do município que se tem maior chance de 
aproximação  com  os  contextos  locais.  A  comunicação  é 
centralizada  quando  opomos  as  instâncias  públicas  às  não-
governamentais  ou  aos  movimentos  sociais,  que  poucos 
recursos  dispõem para essas  atividades.  E é centralizada se 
considerarmos  as  instituições  de  saúde  em  relação  à 
população,  que  não  dispõe  de  meios  para  produzir  e  fazer 
circular sua comunicação (p.120).

A conquista de condições para descentralizar  a comunicação e o poder de 

participação  por  parte  dos  membros  ou  grupos  organizados,  possibilita  ampliar  a 

autonomia e o poder de cada autor ou coletivo contar seu ponto de vista da história 

para ser veiculada por diversos meios, no intuito  de  apresentar sua cultura. Essa 

discussão está diretamente relacionada com uma perspectiva de promoção da saúde 

mais abrangente e propõe superar a concepção de um Estado que se coloca como 

mero  mediador das pressões sociais para  garantir que os grupos dominantes 

permaneçam no poder. Portanto, sem a pressão e o protagonismo  social atuando 

como definidores de prioridades, o Estado não se vê “motivado” a oferecer benefícios 

para os grupos com maiores necessidades. A partir da descentralização da produção 

midiática é possível obter avanços para uma efetiva mobilização e participação social  

que se tornem promotoras de saúde.

2.2.4 Participação social: a importância de superar os limites institucionais

Ao tratar da discussão sobre participação social não há pretensão de restringi-

la aos espaços institucionalizados. Mesmo que estas instâncias tenham potencial de 

promover a participação e tenham sido construídas nas lutas sociais pela Reforma 

Sanitária, seria um equívoco desconsiderar outras formas de intervenção além dos 

conselhos e conferências.
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Apesar de algumas conquistas em relação ao direito de participar de espaços 

deliberativos da saúde, é necessário analisar, constantemente, como cada grupo se 

organiza  para  ocupar  determinadas  instâncias  ou  desenvolver  novas  formas  de 

interferir na construção da história. Portanto, torna-se fundamental refletir sobre os 

avanços e limites decorrentes da ocupação dos espaços institucionais, considerando 

ser  este,  um  processo  que  pode  converter-se  em  um  instituído  racionamento 

democrático.

Um propósito necessário para a articulação popular é a atuação conjunta e a 

análise  aprofundada sobre novas formas de mobilização social.  Porém, diante  da 

limitação de assentos nos conselhos,  os grupos disputam vagas para definir  qual 

pauta  ou  movimento  terá  representação  e  poder  deliberativo.  Nessa  conjuntura, 

surgem dúvidas a respeito da estratégia de direcionar esforços para a disputa pelo 

espaço  institucional,  afinal  poderia  minar  a  capacidade  de  articulação  entre  os 

movimentos e de atuação em outras frentes. Como resultado, poderia ser instituída 

uma democracia baseada na segregação dos coletivos organizados e, diante da falta 

de articulação, servir apenas para facilitar a aprovação das pautas levantadas pelos 

gestores.  Os  conselhos,  nessa  condição,  favoreceriam  um  pensamento 

compartimentalizado  e  clientelista,  portanto,  seria  um  espaço  para  discussões 

parceladas ao invés de permitir análises integrais a respeito das políticas de saúde.

Apesar dos avanços resultantes da formalização dos conselhos, Victor Valla 

(2000)  comenta  sobre  “os  limites  estreitos  para  se  conseguir  que  as  medidas 

aprovadas sejam implementadas” (p.258) e sugere que, em virtude das contradições 

desse tipo de participação, é necessário “reativar as vantagens da democracia direta  

ou participativa, fazendo com que os protestos dos usuários voltem a ocorrer nas ruas 

[…], sem abrir mão dos espaços já conquistados pelos conselhos” (p.264).

Valla (1998) identifica duas tendências para superar a definição clássica que 

trata  a  participação  popular  como  “uma  mobilização  de  cidadãos  que  procuram 

obrigar os governantes a sentar na mesa para negociar as reivindicações populares” 

(p.17). A primeira tendência adota a proposta do mutirão e do trabalho desenvolvido 

pelos grupos sociais − com apoio de associações de moradores, igrejas ou ONGs − 

pela  descrença  de  que  os  políticos  desenvolvam ações  efetivas  para  atender  as 

necessidades das parcelas mais pobres da população. A segunda tendência envolve 

a  ideia  de  que  as  reivindicações  são  atendidas  ou  as  negociações  são  abertas 

apenas quando certos acontecimentos são consumados, como ocorre nas ocupações 
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de terras ou de moradias em desuso. Neste caso, é possível citar os exemplos dos 

Movimentos Sem Terra e Sem Teto.

Outra  possibilidade  de  construir  processos  de  participação  é  a  partir  dos 

momentos  em  que  os  grupos  sociais  apropriam-se  dos  meios  de  produzir  e 

compartilhar  conteúdos nas diferentes linguagens midiáticas.  Ao discorrer  sobre o 

direito à comunicação, Cicília Peruzzo (2005) vai além do enfoque tradicional, que 

trata  apenas  do  direito  de  ter  acesso  à  informação,  passando  a  incluir,  em  sua 

proposição, o “acesso ao poder de comunicar”  (p.28);  ou seja,  produzir  e difundir 

conteúdos de interesse pessoal ou de suas organizações coletivas. A autora aborda a 

importância da luta pelo direito à comunicação pelo seu potencial de fortalecer atores 

sociais  e  suas  organizações.  O  avanço  das  tecnologias  digitais  tem  trazido 

contribuições  para  esse  propósito,  pois  facilita  a  interatividade,  o  intertexto  e  a 

interlocução com uso de diferentes tipos de mídias. Assim, os meios comunitários 

tornam-se  potencializadores  da  “participação  direta  do  cidadão  na  esfera  pública 

comunicacional”  (p.34).  Afinal,  fazem  parte  do  cotidiano  das  pessoas  e, 

frequentemente,  são  geridos  por  organizações  acessíveis  que  fomentam  essa 

participação. Além disso, essa é uma comunicação que trata da realidade vivenciada 

pelos interlocutores, portanto, facilita identificações culturais.

Ao  tratar  especificamente  da  participação  nos  meios  de  comunicação 

populares, Peruzzo (2005) cita a existência de níveis distintos de interação e isso 

teria  relação  direta  com  as  estratégias  adotadas  pelo  grupo  gestor  do  processo 

comunicacional. Desta maneira, a participação pode ser: (a) apenas na recepção de 

conteúdo, ou seja, na geração de audiência que garante a popularidade do veículo e 

permite uma interferência indireta nos conteúdos transmitidos; (b)  nas mensagens 

veiculadas, a exemplo de entrevistas ou pedido de músicas, porém não tem qualquer 

interferência  na  edição  ou  na  definição  do  que  vai  ao  ar;  (c)  na  produção  de 

mensagens, materiais e programas, envolvendo-se nas etapas de elaboração, edição 

e na sugestão direta do que será transmitido; (d) no planejamento, ao influenciar no 

processo  organizacional  no  que  se  refere  à  definição  da  política  de  atuação, 

elaboração  de  planos,  definição  de  objetivos  e  princípios;  (e)  na  gestão,  que  já 

envolve  participação  direta  nos  processos  administrativos  do  cotidiano  do  veículo 

comunicacional.

Muitas dessas discussões a respeito das possibilidades de participação estão 

na pauta de diversos coletivos, especialmente dos movimentos sociais com melhor 
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capacidade de organização. Nas últimas décadas, os movimentos sociais têm sido 

definidos “como uma forma de ação coletiva sustentada, a partir da qual atores que 

compartilham identidades ou solidariedades enfrentam estruturas sociais ou práticas 

culturais dominantes” (p.53). Porém, essa abordagem acaba por invisibilizar algumas 

formas de organização e de ação social.  Duas foram as correntes analíticas mais 

difundidas que tentaram definir a zona de atuação dos movimentos sociais: a primeira 

considera  uma  multiplicidade  de  organizações  e  acaba  por  entender  movimento 

social como sinônimo de sociedade civil, caracterizando-se pelo seu distanciamento 

do  Estado.  Por  conta  de  não  atuar  na  via  institucional,  essa  corrente  passou  a 

receber críticas por desconsiderar as possíveis mediações com o Estado na luta por 

mudanças sociais,  bem como a importância  de transformá-lo;  a segunda corrente 

defende  o  envolvimento  nos  processos  pautados  pelo  conflito  e  recebe  críticas 

similares, pois também desconsidera o Estado como espaço de atuação. A diferença 

é  que  seus  defensores  não  ignoram a  sua  existência,  mas  estabelecem  apenas 

relações de conflito antagonista. Para superar essas alternativas, torna-se importante 

analisar e identificar se é oportuno e se há condições de estabelecer vínculos entre 

membros  da  sociedade que  atuam por  dentro  e  por  fora  das  estruturas  estatais. 

Afinal,  em  algumas  conjunturas,  pode  ser  estratégico  construir  articulações  com 

autores  vinculados  a  instituições  estatais  em busca  de  apoio  e  fortalecimento  da 

atuação dos movimentos sociais. O fator crítico é que não se pode fazer uma análise 

leviana a respeito da intervenção por dentro do Estado, pois a estrutura montada e a  

necessidade de se submeter ao "poder do veto" de sujeitos com posicionamentos 

distintos, pode gerar, como consequência, atitudes mais moderadas ou cooptação. 

Outra  situação  complexa  é  quando  a  aproximação  com  o  Estado  resulta  em 

dependência de apoio financeiro ou político para continuidade da organização social, 

afinal, na ausência dessa ajuda, desaparecem as condições de subsistência (ABERS 

e VON BÜLOW, 2011).

No Brasil,  os movimentos sociais nas décadas de 1970 e 1980 tiveram um 

papel fundamental no processo de redemocratização, nos ganhos sociais inseridos 

na constituição de 1988 e no atendimento de reivindicações coletivas que passaram a 

ser incorporadas pelos poderes públicos. Porém, a partir da década de 1990, houve 

uma redução de ações que garantiam visibilidade aos movimentos, já as ONGs, que 

anteriormente  atuavam  basicamente  em  sua  assessoria,  ganharam  espaço 

privilegiado e passaram a organizar a população ou mediar a relação dos movimentos 
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com o Estado. Essa conjuntura propiciou diferentes formas de organização e atuação 

dos movimentos sociais, seja pela apropriação das ferramentas de comunicação e 

informação, especialmente por meio da internet, ou pela atuação mais presente em 

espaços institucionais como os conselhos e fóruns (GOHN, 2011). Para Maria Gohn 

(2007),  deve  ser  considerada  também  a  existência  de  movimentos  sociais 

conservadores com práticas reacionárias e sem perspectiva de transformação social. 

A partir dessa afirmação, surge uma incógnita referente aos espaços de participação 

institucionalizados:  eles  podem  se  tornar  meros  legitimadores  de  interesses  das 

classes dominantes por meio de artifícios do jogo político profissional, mantendo a 

coerção dissimulada pela garantia do direito ao voto? 

Ao comentar sobre essa inserção institucional dos movimentos, Danilo Streck 

e Telmo Adams (2012)  consideram que a eleição de “governos democráticos” no 

século XXI contribuiu para reorientação de alguns movimentos sociais que passaram 

a  atuar  em  parceria  com  esses  governos.  Seria  a  substituição  do  Estado 

explicitamente autoritário por um modelo neoliberal de partilha de responsabilidades 

para "cuidar das chagas sociais". Portanto, a primeira década do século XXI estaria 

caracterizada  pela  institucionalização  dos  movimentos  e,  como  principal 

característica, os autores citam a busca de alguns grupos por satisfazer demandas do 

cotidiano, deixando de lado as transformações revolucionárias mais profundas.

Contudo, nem todos os movimentos consideram como alternativa relevante a 

ocupação de determinados espaços institucionais. Diante da discordância de interagir 

com o Estado por meio de mecanismos instituídos, esses movimentos utilizam-se de 

outras estratégias para pressionar governos e influenciar a opinião pública. Assim, 

apresenta-se, como um dos caminhos, a necessidade de “reforçar o caráter conflitivo 

entre movimentos sociais e o sistema político” (p.83) para aperfeiçoar a democracia. 

Com isso, criam-se novas oportunidades para a sociedade tomar conhecimento de 

determinadas  situações  e  discutir  temas  de  maneira  mais  aprofundada  para, 

efetivamente, tornar possível uma ampla participação em processos que resultam em 

decisões de interesse coletivo (PEREIRA, 2012).

Em trabalho  desenvolvido  por  Denise  Severo  e  Marco  Da  Ros  (2012),  no 

intuito de conhecer a concepção de controle social no SUS por parte dos membros do 

Coletivo Nacional de Saúde do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra), ficou 

evidenciada a descrença de alguns desses membros na efetividade da participação 

nos  conselhos  de  saúde.  Em  geral,  há  uma  tendência  em  acreditar  que  ações 
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coletivas mais amplas trazem, também, repercussão para as políticas de saúde. Os 

autores  citam  que  para  o  MST  “a  ocupação,  as  mobilizações  e  as  marchas 

constituem as principais estratégias de luta utilizadas pelo movimento e caracterizam-

se como formas de participação no controle social do SUS” (p.180). Apesar de ser 

considerada, por parte de alguns membros, a importância da atuação nos conselhos, 

essa alternativa ainda é vista com certa desconfiança.

Essa visão dos membros do MST é sustentada pela revisão feita por Maria 

Eliana  Labra  (2005)  que  pesquisou  relatórios  e  artigos  sobre  as  dificuldades 

enfrentadas pelos conselhos, especialmente do ponto de vista dos usuários. A autora 

relacionou  os  seguintes  problemas:  (1)  publicidade  –  os  conselhos  e  suas 

deliberações não são conhecidos pela população; (2) participação da comunidade – 

baixa adesão e envolvimento na indicação ou eleição de representantes; (3) papel do 

conselho – em muitos casos, não há abertura para discussão de temas relevantes 

como  Plano  da  Saúde,  Orçamento  e  Relatórios  de  Gestão.  Assim,  as  reuniões 

transformam-se  em  momentos  de  aprovação  de  propostas  dos  gestores;  (4) 

funcionamento  interno  –  baixo  grau  de  conflitos,  precariedade  de  condições 

operacionais e estruturais, além de dificuldade de haver quórum; (5) papel do gestor – 

há  manipulação  de  pauta,  imposição  de  decisões,  cooptação  de  conselheiros  e 

resoluções do colegiado não são acatadas; (6) relação com a Comissão Intergestores 

Bipartite (CIB) – ocorrem confusões sobre o papel da CIB, que não tem se submetido 

ao  poder  deliberativo  dos  conselhos  estaduais;  (7)  composição,  representação  e 

representatividade – a paridade não tem sido respeitada e não há clareza na forma 

de  escolha  dos  representantes,  ocorrendo  casos  em  que  os  conselheiros  são 

indicados  por  gestores  ou  por  entidades  alheias  ao  conselho.  Mesmo  quando 

entidades indicam seus representantes, existem casos em que não são privilegiados 

os  interesses  do  coletivo  representado,  mas  instauradas  práticas  clientelistas  na 

escolha. 

Essa  condição  contribuiu  para  o  distanciamento  e  desânimo  de  algumas 

lideranças  dos  movimentos  sociais,  afinal  suas  principais  pautas  não  são 

consideradas nestes espaços e eles são convidados apenas para legitimar ações 

pontuais  que  precisam  de  apoio  das  bases.  Para  muitos  representantes  do 

movimento sanitário, passaram a ser valorizados apenas os movimentos que optaram 

pela  participação  institucional  e  o  efeito  contraditório  disso  é  que  a  participação 

popular em saúde passou a ser considerada apenas a atividade política desenvolvida 
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nos conselhos ou nas conferências.  Porém, os grupos sociais têm diversificado e 

buscado autonomia em suas iniciativas, afirmando que saúde não está restrita ao que 

é disponibilizado pelos serviços de saúde (VASCONCELOS, 2009).

O controle social acaba encontrando-se em uma bifurcação de significados. 

Enquanto  um caminho leva  para  a  garantia  da  participação  social,  o  outro  serve 

apenas como uma nova forma de controlar  a  população por  meio  da persuasão. 

Como ação necessária para superar os limites da participação institucional,  Sonia 

Fleury  (2009)  propõe  a  radicalização  da  democracia  “a  partir  da  perspectiva  de 

constituição  de  sujeitos  políticos  que  subvertam sua  posição  subordinada”  (p.27). 

Sarah  Escorel  e  Marcelo  Moreira  (2008)  acrescentam:  “a  democracia  confere 

liberdade  e  o  direito  de  participar,  mas  não  necessariamente  estabelece  os 

mecanismos e os processos para tal” (p.987). Portanto, é fundamental uma cidadania 

ativa e a efetiva participação de pessoas e coletivos.

Contra  a  força  centralizadora  e  uniformizadora  da 
institucionalidade, os movimentos sociais representam as forças 
da  sociedade  em  movimento,  que  se  caracterizam  pela 
permanente  tensão  entre  dispersão  e  organização,  indo  na 
contramão  da  força  unificadora  proposta  tanto  pelo  Estado, 
quanto  pela  academia  e  pelos  partidos  (STRECK  e  ADAMS, 
2012, p.254).

As condições adversas dos espaços institucionais evidenciam as limitações de 

discutir a participação com base no número de cadeiras ocupadas nos conselhos nas 

situações em que são omitidos critérios qualitativos de análise dessa participação. É 

fundamental, portanto, garantir autonomia para outras formas de intervenção social, 

visando  efetivamente  radicalizar  a  democracia  e  trazer  à  tona  um  debate  mais 

propositivo a respeito da agenda da Reforma Sanitária Brasileira para os próximos 

anos. Para que os serviços possam contemplar as necessidades sociais, é preciso 

interagir  com  os  membros  da  sociedade  para  entender  como  interpretam  seus 

problemas e como buscam soluções para lidar  com cada questão.  Entretanto,  as 

discussões  que  envolvem  a  comunicação,  ainda  hoje,  estão  majoritariamente 

confinadas sob uma limitada perspectiva de tentar  descobrir  alternativas de como 

facilitar a transmissão de conteúdos ou como simplificar a mensagem para conseguir 

convencer indivíduos a mudar seus comportamentos. Porém, é essencial acolher os 

saberes dos grupos populares, pois esses são aperfeiçoados a partir de experiências 
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concretas,  distintas  das  vividas  pelos  grupos  responsáveis  por  intervenções 

temporárias.  A  ampliação  do  olhar  e  o  reconhecimento  da  possibilidade  de 

convergência  dessas  experiências  complementares  poderiam  abrir  espaço  para 

diálogos frutíferos na adequação dos processos propostos. Contudo, ainda é comum 

pesquisadores negarem o conhecimento produzido, acumulado e sistematizado pelas 

classes  populares,  levando  à  adoção  de  uma  postura  instrucional  ou  de  tutoria 

(VALLA, 1998).

O fomento a um processo de participação social referenciado nos etnométodos 

possibilita interações propositivas com os saberes populares e ajuda a construir um 

currículo  e  uma prática  pedagógica alicerçados em interesses e  experiências dos 

membros. Essa perspectiva contribui para realização de atividades e para a produção 

de mídias que dialogam com as principais demandas dos grupos sociais e podem 

ajudar a difundir discussões e estimular o interesse pela participação.

2.2.5 Autogestão: participação, autonomia e construção coletiva

A  importância  deste  tópico  está  relacionada  à  necessidade  de  discutir  o 

conceito de autonomia individual e coletiva para melhor entender as organizações e 

as formas de participação dos autores sociais. Torna-se essencial, portanto, conhecer 

alternativas em relação às instituições burocráticas e sua hierarquização verticalizada 

para embasar qualquer proposta de mudança na concepção das organizações sociais 

e, como consequência, incentivar a construção de vínculos que não estejam sujeitos 

apenas à interdependência nas atividades laborais ou nas relações de mercado.

De acordo com Paulo Motta (2007), a sociedade tem vivenciado, em diversas 

instituições sociais,  pressões por “uma democratização cada vez mais acentuada” 

(p.148) e isso tem exigido a construção de relações diferenciadas nas organizações. 

O  autor  considera  duas  formas de  participação:  (1)  a  participação direta ocorre 

“quando o  indivíduo  age  em seu  próprio  nome”  (p.160).  Essa  condição  amplia  o 

potencial de promover convergências de objetivos individuais e dos diferentes grupos,  

pois “institui uma nova forma de comunicação e de ocupação de um espaço de poder 

organizacional” (p.162), além de impor limites às práticas autoritárias. No entanto, é  

importante ressaltar que, imersa em hierarquias, esta forma de participação continua 

“condicionada  por  objetivos  e  limites  de  autoridades  superiores”  (p.164);  (2)  a 

participação  indireta “se  faz  por  representação  da  coletividade”  (p.160)  e  visa 
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influenciar decisões conflitivas, tomadas, inclusive, em instâncias que vão além dos 

limites da empresa como no caso dos sindicatos. Neste caso, o autor cita algumas 

subcategorias  da  participação  indireta  ao  afirmar  que  poderia  ser  instituída  uma 

“participação  consultiva”  (p.166),  por  meio  de  comitês  representativos  de  uma 

coletividade  perante  instâncias  hierarquicamente  superiores,  frequentemente,  com 

pouco  poder  de  intervenção;  uma  “participação  por  contraposição”  (p.167)  no 

intuito de promover negociações, na maioria das vezes, promovidas por organismos 

externos à instituição, o que gera um poder de pressão diferenciado, mas raramente 

questiona  a  estrutura  hierarquizada  e,  uma  terceira  via,  a  “co-gestão”,  que 

institucionaliza  a  “representação  dos  assalariados  na  direção efetiva  da empresa” 

(p.169) e é utilizada para tentar reduzir antagonismos internos. Porém, neste último 

caso,  a  aproximação  também  é  analisada  com  cautela  pela  “possibilidade  de 

cooptação  dos  trabalhadores”  (p.170)  e  por,  geralmente,  restringir  sua  atuação a 

questões salariais e operacionais das atividades desenvolvidas, mas pouco interferir 

em  outras  decisões  estratégicas  da  gestão  e  da  relação  com  o  mercado.  Outro 

obstáculo para a cogestão é a maneira como as decisões são tomadas e como há 

uma  pressão  para  definições  rápidas  que  impossibilitam  a  consulta  da  opinião 

daqueles trabalhadores que podem sofrer as consequências de medidas legitimadas 

pelos seus representantes.  Além dessas,  o  autor  cita  a  “autogestão”,  como uma 

forma de “participação por autonomia” que representa “o exercício coletivo do poder”  

(p.171) e apresenta diferenças em relação as demais em que “a divisão do trabalho 

dirigentes-empregados é anterior e um dado essencial na introdução e na prática das 

formas participativas” (p.171). Portanto, à exceção da proposta autogestionária, as 

formas de participação citadas anteriormente estão sob forte influência dos limites 

estabelecidos  por  quem  está  no  poder  e,  a  cada  momento,  decisões  unilaterais 

podem ser suficientes para extinguir processos participativos. No caso da autogestão, 

a autonomia é propiciada pelo fato de “que, sendo todos os funcionários da empresa 

igualmente proprietários do capital, eles possuem, em princípio, direitos equitativos no 

processo decisório”  (p.172),  situação incomum em condições de manutenção das 

desigualdades de acesso aos meios de produção e a informações estratégicas. Por 

isso, é importante dar atenção à necessidade do trabalhador superar processos de 

alienação  impostos  ao  longo  das  relações  de  dominação.  Motta  (2007),  cita  a 

dificuldade de viabilizar projetos autogestionários em empresas públicas e privadas 

por  conta  da  “exigência  de  constituições  jurídicas  de  definição  de  propriedade” 
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(p.173),  mas  considera  que  já  é  uma  realidade  em  diversas  organizações 

comunitárias ou sem fins lucrativos.

Para Fernando Motta (1981), o principal autor que fundamenta as ideias de 

uma  autogestão  aplicável  para  toda  a  sociedade,  a  partir  de  uma  perspectiva 

socialista científica, é Proudhon. Em seu livro intitulado “Burocracia e Autogestão: a 

proposta de Proudhon”, Motta interage com as ideias deste autor e considera que “a  

característica fundamental da administração burocrática é a heterogestão e sua única 

alternativa  radical  é  a autogestão”  (p.10).  O sistema capitalista  impõe um tipo de 

cooperação submissa “a um poder estranho que se coloca acima do indivíduo e que 

se concretiza na extorsão da mais-valia” (p.13). Em decorrência da transformação do 

processo mercantil simples para perspectivas coletivas na manufatura e na indústria, 

foram instituídas as funções diretivas no intuito de coordenar a mão de obra, porém,  

na lógica capitalista, “a coordenação não é aqui algo que surge da necessidade do 

trabalho, mas sim algo que se impõe como necessidade do capital” (p.14). A gestão 

feita pelo outro apresenta-se como a base da heterogestão e o “agente é sempre 

reduzido  a  uma  única  função”  (p.22),  frequentemente,  em  uma  perspectiva 

unidimensional e redutora da complexidade. Para o autor,

a  heterogestão  não  é  senão  o  sistema  administrativo  que 
explicita  da  forma mais  clara,  a  relação dominante-dominado 
que  permeia  a  estrutura  organizacional  e  social.  Assim,  a 
heterogestão  não  apenas  funciona  como  reprodutora  das 
relações sociais, como também as naturaliza na medida em que 
a  separação  dominante-dominado  ou  dirigente-dirigido  é 
fundamental  em  todo  ordenamento  social.  Cumpre,  portanto, 
observar  que  as  organizações  não  respondem  apenas  a 
expectativas  de  produção  […];  elas  respondem igualmente  à 
naturalização  e  à  consolidação  das  relações  de  poder 
prevalentes em uma dada sociedade (p.24).

Motta (1981) considera que a burocracia apresenta-se por meio de normas 

jurídicas  racionais  e  impessoais  para  legitimar  a  divisão  entre  o  saber  e  o  fazer,  

consequentemente,  entre aquele que reprime e aquele que executa atividades de 

produção.  Portanto,  a  burocracia  opõe-se  “a  uma progressiva  democratização  da 

sociedade socialista”,  pois  “não pode permitir  eleições genuínas e mobilização de 

todos os órgãos de poder e, depois, sobreviver como grupo social particular” (p.35). A 

organização  burocrática  passa  a  ser  reprodutora  da  heteronomia  e  possibilita 

institucionalizar “a submissão, sob a máscara da autoridade necessária” (p.38). No 
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caso de “uma sociedade socialista desburocratizada, a política torna-se governo do 

próprio povo, torna-se autogoverno” (p.35).

É citada por Motta (1981), também, a preocupação de Proudhon em criar uma 

ciência social e um socialismo científico, ideias que dialogam com a etnometodologia, 

pois,  para  ele,  não  é  a  partir  de  um  socialismo  utópico  ou  das  ideias  de  um 

“revolucionário  inspirado”  que  emergirá  um sistema promotor  da  emancipação do 

proletariado, mas “a própria sociedade que, progressivamente, descobrirá e aplicará 

uma ciência social” (p.134). Porém, para isso, precisaria ser superada a alienação e 

recuperada  a  potência  “usurpada  pelos  aparelhos  estatais  e  capitalistas”  (p.134).  

Segundo o autor,

a  ciência  social  não  é  nada  mais  do  que  a  descrição,  pela 
própria  sociedade,  de  suas  próprias  leis  da  razão  social,  na 
medida em que a experiência social as descobre, sob o efeito 
do  trabalho  social  que  continuamente  as  revela.  [...]  É  a 
sociedade que produz as leis e os materiais de sua experiência. 
A  força  produtiva  dessa  sociedade,  o  trabalho  social,  é 
descoberto inicialmente no desenvolvimento do processo, isto é, 
na prática da sociedade é descoberta a experiência social e, no 
seu final, pela reflexão ativa da sociedade, é descoberta a razão 
social (p.134).

Essas ideias desafiam a perspectiva de tratar como fundamental a existência 

de  qualquer  autoridade  superior  para  tornar  possível  o  desenvolvimento  da 

“autonomia da sociedade, entendida como poder latente e possibilidade real que a 

sociedade possui  de governar e organizar a si  mesma” (p.133). Desta maneira,  o 

autor evidencia que a busca da classe trabalhadora por meio de práticas mutualistas 

e federativas, portanto pluralistas e libertárias, não consistiria na conquista do poder 

por  um grupo,  mas em vencer  instituições e estruturas que tentam monopolizá-lo 

(MOTTA, 1981).

Para Felipe Corrêa (2012), nas relações de poder estabelecidas na sociedade, 

existem dois extremos que indicam os níveis de participação. Nessa concepção, a 

ausência  de  participação  resulta  em  total  dominação  ou  submissão  aos  anseios 

alheios e, ao contrário, o nível mais elevado de participação seria a autogestão. O 

autor  define  autogestão  como  “uma  relação  social,  antítese  da  dominação,  que 

implica a participação nos processos decisórios, proporcionalmente ao quanto se é 

afetado por eles, pessoal, grupal ou coletivamente”. O resultado da ampla aplicação 
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da perspectiva autogestionária é  “uma sociedade igualitária/libertária,  sem classes 

sociais e sem outros tipos de dominação” (p.81).

No  limite  da  dominação,  os  agentes  sociais  não  possuem 
qualquer capacidade de incidência e nem iniciativa em relação 
às decisões que lhes afetam; no limite da autogestão, eles têm 
a  maior  incidência  e  iniciativa  possíveis,  participando 
amplamente dos processos decisórios que lhes dizem respeito. 
Os  extremos  constituídos  pela  dominação  e  pela  autogestão 
demarcam,  teoricamente,  as  possibilidades  lógicas  de  limites 
nos processos de participação. […] O aumento ou a diminuição 
da  participação  nas  decisões  evidenciam  em  que  sentido 
caminham as relações de poder e se elas se aproximam mais 
de um ou outro extremo. Esse modelo também permite avaliar 
distintas estratégias políticas que têm por objetivo intervir nas 
relações de poder buscando modificar (aumentar ou diminuir) a 
participação dos processos decisórios (p.97).

Corrêa  (2012)  considera  que  o  foco  autogestionário  direciona-se  para  três 

esferas  sociais:  (1)  “autogestão  econômica”  representada  pela  perspectiva  de 

“socialização da propriedade privada dos meios de produção” (p.116); (2) “autogestão 

política” realiza-se a partir do “autogoverno democrático”  e do fim da “divisão entre 

governantes  e  governados”  (p.118),  mas  para  isso  é  necessário  que  estejam 

efetivamente  constituídos  conselhos  e  associações  livres;  e  (3)  “cultura 

autogestionária” que, ao tratar como essencial a construção dialógica de identidades 

e diferenças, bem como o fortalecimento de uma pedagogia libertária propensa a 

subsidiar os debates e as ações, fomente o progresso da autogestão em todas as 

suas dimensões.

Essa discussão converge com um conceito de autonomia que está relacionado 

com  processos  de  descentralização  e  coletivização  do  poder  e  não  sua 

individualização sectária. Ser autônomo não é praticar atos tirânicos quando surge a 

oportunidade, mas fortalecer os autores e coletivos organizados para que tornem-se 

instituintes em suas práticas sociais.  A necessidade de superar posturas passivas 

evidencia-se na maioria das relações intra e interinstitucionais, afinal, mesmo diante 

de  hierarquias  ou  acordos  estabelecidos,  autoritarismos  e  disputas  de  poder 

mostram-se  conflituosamente  presentes.  Portanto,  os  autores  sociais  podem 

influenciar diretamente na maneira como a sociedade e as instituições se organizam 

e,  com isso,  promover  uma participação  que  propicie  a  quebra  de  amarras  com 

estruturas de dominação mono ou oligopolizantes. A autonomia é abalada quando as 
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relações  de  poder  estão  desequilibradas  a  ponto  de  indivíduos  ou  grupos 

aproveitarem-se disso para impor suas ideias sobre outros com menor capacidade de 

articulação.

A autonomia é discutida e conceituada por Cornelius Castoriadis (1982) em 

duas  dimensões:  a  autonomia  individual  e,  em  um  plano  coletivo,  a  sociedade 

autônoma. Em relação à perspectiva individual o autor tenta distanciar-se da “ideia 

filosófica da liberdade abstrata” (p.129) e embasa sua argumentação, principalmente, 

em  Freud  e  Lacan  ao  discutir  a  concepção  da  autonomia  como  o  “domínio  do 

consciente  sobre  o  inconsciente”  (p.123).  Para  Castoriadis,  “se  à  autonomia,  a 

legislação ou a regulação por si mesmo, opomos a heteronomia, a legislação ou a 

regulação pelo outro, a autonomia é minha lei, oposta à regulação pelo inconsciente 

que é uma lei outra, a lei de outro que não eu”. Este outro não se refere a alguém de 

fora, mas “um outro em mim” (p.123-124). Por isso, ao citar Lacan2, o autor traz a 

concepção  de  que  o  “inconsciente  é  o  discurso  do  Outro”  -  influência  externa  - 

(p.124), que, sem reflexão, assumimos como nosso, formatado ao longo da vida por 

meio das relações sociais. Nessa perspectiva, a autonomia individual é a substituição 

do discurso dominador do Outro pelo “meu discurso”, não especificamente em termos 

de conteúdo, mas em termos de autoria, ao assumi-lo como um discurso próprio em 

permanente construção, com clareza a respeito da origem e do seu sentido. 

A autonomia não é pois elucidação sem resíduo e eliminação 
total  do  discurso  do  Outro  não  reconhecido  como tal.  Ela  é 
instauração de uma outra relação entre o discurso do Outro e o 
discurso do sujeito. A total eliminação do discurso do Outro não 
reconhecido como tal  é um estado não-histórico.[...]  O Eu da 
autonomia não é Si absoluto, mônada que limpa e lustra sua 
superfície êxtero-interna a fim de eliminar as impurezas trazidas 
pelo  contato  com  o  outro;  é  a  instância  ativa  e  lúcida  que 
reorganiza constantemente os conteúdos [...]  que produz com 
um  material  e  em  função  da  necessidade  e  de  ideias  [...] 
compostas do que ela já encontrou antes e do que ela própria 
produziu (p.126-128).

De acordo com Castoriadis (1982),  essa abordagem da autonomia “conduz 

diretamente ao problema político e social” (p.129), pois exige que seja realizada uma 

ação coletiva em busca da autonomia para todos. Assim, “se a autonomia é essa 

relação na qual outros estão presentes como alteridade e como ipseidade do sujeito – 

2 V. Jacques Lacan. “Remarques sur le rapport de D. Lagache”, em la Psychanalyse nº 6 (1961).
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então a autonomia só é concebível,  já filosoficamente, como um problema e uma 

relação social” (p. 130).

Ao  discutir  a  autonomia  no  campo  pedagógico,  Gadotti  (2008)  cita  alguns 

pensadores que contribuíram para essa discussão, inclusive aqueles vinculados ao 

movimento da Escola Nova que está centrada no estudante ao invés do pensamento 

adotado pela escola tradicional, centrada no mestre. Porém, cita algumas limitações 

do  escolanovismo  ao  enfatizar  sua  atenção  “mais  na  autonomia  como  fator  de 

desenvolvimento pessoal do que como fator de mudança social” (p.16). Assim, as 

pedagogias ativas teriam como objetivo “ensinar a criança a ser autônoma” (p.20) ou 

a  ser livre,  mas não necessariamente transcender  este projeto  para a  sociedade. 

Diante  dessas  críticas,  o  autor  propõe  o  fortalecimento  da  associação  entre  a 

autonomia  e  “uma  concepção  emancipadora  da  educação”  (p.16),  a  partir  das 

pedagogias libertárias em que a autogestão da organização escolar serviria como 

“embrião da autogestão social” (p.20). Com isso, é fortalecida uma perspectiva de 

educação  que  visa  promover  rupturas  com  sistemas  centralizadores.  Segundo 

Gadotti,

autogestão não é participação, pois participar significa engajar-
se  numa  atividade  já  existente  com  sua  própria  estrutura  e 
finalidade.  A  autogestão  visa  à  transformação  e  não  à 
participação. Autogestão também não se confunde com a co-
gestão,  pois  essa  significa  direção  conjunta  da  empresa, 
mantendo-se a mesma estrutura hierárquica (p.17).

É controversa a discussão de tentar desconectar autogestão e participação, 

afinal contrasta com a condição, apresentada por Corrêa (2012), da autogestão ser 

representada  pelo  extremo  de  maior  participação.  Porém,  o  autor  faz  um  alerta  

oportuno  ao  evidenciar  e  direcionar  suas  críticas  para  os  limites  de  participar  de 

espaços instituídos a partir de uma condição heterônoma. Conhecer essas limitações 

impostas por este tipo de participação é importante para ser considerada a alternativa 

de autogestionariamente se instituir novos espaços com mais autonomia dos autores 

e  coletivos que opõe-se à  dominação ou heterogestão.  Essa é uma necessidade 

urgente  em  projetos  de  sociedade  que  almejem  o  fortalecimento  da  autonomia 

coletiva  e  da  participação  dialógica  para  fomentar  construções  etnometodológicas 

autogestionárias em todas as áreas, inclusive na educação, na comunicação e na 

saúde coletiva.



44

2.3 CURRÍCULO E SAÚDE

Propor ações de promoção da saúde é ter consciência da necessidade de 

discutir abertamente o currículo institucionalizado ou inserido nas práticas populares – 

oculto ou documentado; intercultural ou homogeneizador; pasteurizado ou permeado 

de criticidade. Para muitos, a discussão de currículo é restrita aos projetos e 

processos de educação formal e essa ideia cria certo distanciamento desse tema. 

Porém, o currículo é parte de uma construção social e histórica, muito além da mera 

discussão de conteúdos. É importante conhecer os conflitos envolvidos em seu 

alicerce e as principais teorias para poder intervir  em saúde com mais consciência 

das escolhas que definem as bases curriculares repletas de intencionalidades e 

disputas de poder. Tornam-se ingênuas medidas de promoção da saúde que não 

questionam essas disputas históricas dentro e fora dos espaços formais de ensino. 

Sem esses questionamentos não é possível reconhecer identidades e diferenças e 

não há como intervir sem estar preso a amarras (in)conscientemente invisibilizadas 

quando se abdica dessas discussões por crer na neutralidade do processo educativo.

Para Macedo (2004b), as construções curriculares devem partir de 

pressupostos críticos multirreferencializados, descentrados e recíprocos, evitando 

construções unidirecionais. Para o autor, essas construções são feitas por meio de 

atos de currículo que se constituem de ações socioeducacionais, imersas em 

contradições e disputas de poder, construídas coletivamente em uma condição 

histórica que não escapa da interferência de certas hegemonias. 

Ao ser reivindicada como lugar de disputas, a escola pode intencionalmente 

ser utilizada para manifestação ou construção de determinados tipos e mecanismos 

de controle da  sociedade. Afinal, ao ser reconhecida como espaço legitimado de 

reprodução de conhecimentos “cientificamente" comprovados e “socialmente” 

aprovados, a escola passa a ser usada para impor uma cultura e uma história escrita 

sem a devida representatividade. Um pequeno grupo de pessoas herda o poder para 

definir o conteúdo trabalhado, seus significados e a forma de construir relações. Por 

isso, poder e cultura se entrelaçam e não são estáticos ou construídos de forma 

desinteressada (APPLE, 2006).
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2.3.1 Alguém já recebeu convite para participar da construção da história?

Durante sua formação, cada sociedade vivencia  processos que, de diversas 

maneiras,  buscam a  naturalização e aceitação das relações sociais iníquas  para 

garantir a “ordem”  estabelecida. Seja pela violência ou pelo convencimento, líderes 

políticos que optam por fomentar as desigualdades mostram sua forma de atuar em 

diferentes medidas para garantia de interesses previamente determinados. A 

formação política do Estado brasileiro é um exemplo de como as relações de poder 

precisaram ser modificadas de forma consciente ou na tentativa de resistir a pressões 

mais amplas. Segundo José Carvalho (2011), é fundamental a discussão referente a 

quatro conceitos conjunturais de construção das relações de poder político no Brasil: 

(1) Mandonismo3, (2) Coronelismo4, (3) Clientelismo5 e (4) República6. Para o autor, 

mandonismo e coronelismo estão praticamente superados, mas o clientelismo, 

contraditoriamente, ainda convive com a república e determina estruturas e formas de 

manutenção de poder. Portanto, é fundamental desarticular estruturas que privilegiam 

as  minoritárias  “elites” econômicas  como pré-requisito para a superação de 

preconceitos e desigualdades sociais.

No intuito de legitimar  certas estruturas sociais, é de se esperar,  por parte 

daqueles que acreditam estar no poder, intervenções na maneira como se determina 

o currículo institucionalizado. Segundo Tomaz  Silva (2009), as teorias do currículo 

começaram a ser sistematizadas no início do século XX e Bobbitt teria sido um dos 

principais autores a formular uma noção própria de currículo que foi amplamente 

adotada por instituições e pessoas que lidavam com o ensino. A proposta curricular 

de Bobbitt sofreu influência do acelerado processo de industrialização e, 

consequentemente, do modelo taylorista. Teria sido o nascimento formal da teoria 

tradicional de currículo. A tentativa de  impor esse modelo curricular buscava limitar 

discussões e  naturalizar privilégios e relações de poder introduzidas material e 

simbolicamente na escola. Nessa condição, o conceito de república acaba 

desvirtuado pela existência de desigualdades de acesso à informação, causadas pela 

3 Situação em que mandavam senhores de grandes propriedades sem intervenção de qualquer outra autoridade, 

dominando escravos, mulheres e dependentes;
4 Vinculação dos grandes proprietários de terra ao poder político vigente, criando um sistema nacional de 

dominação que garantia privilégios aos envolvidos;
5 Estabelecimento de relações de clientela entre representantes do Estado e eleitor, baseado em relações de troca 

de favores e compra de votos com uso de recurso público;
6 “Requer a igualdade civil, a rejeição de privilégios e favoritismos, o bom governo e o respeito a coisa 

pública.”
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elitizada escolha de conteúdos e de símbolos para garantir que filhos de patrões 

sejam preparados para saber mandar e filhos da classe operária sejam formados 

para obedecer.

Entre as teorias de currículo, os conflitos de classe social foram incorporados 

por vários estudiosos por conta das relações de exploração dos detentores dos meios 

de produção sobre os trabalhadores. Contudo, além das discussões de classe social, 

Silva (2009) aborda as teorias pós críticas do currículo e demonstra a necessidade de 

superar modelos de imposição cultural, pois favorecem a manutenção de 

preconceitos. Os debates nessa linha são alicerçados pelos movimentos sociais que 

pautam as desigualdades identificadas,  principalmente, nas relações de gênero, 

raça/etnia e sexualidade.

Para Guacira  Louro (1997), a escola é permeada por símbolos delimitadores 

de espaços, seja na divisão das turmas, locais adequados para frequentar, modos de 

se comportar e se posicionar, esportes praticados por cada grupo, qual o papel de 

cada um ou quais as referências religiosas apresentadas por meio de falas, imagens, 

textos ou ritos. Assim, aprende-se a quem respeitar, quando é hora de baixar a 

cabeça e ouvir e quais são os sinais permissivos para poder falar. No caso  das 

discussões que consideram aspectos culturais, parte-se da tentativa de construção da 

identidade e, portanto, reconhecimento das diferenças. Porém, é de fundamental 

importância o cuidado com o uso desses termos, pois a palavra diferença pode ter 

diversos sentidos e ser utilizada tanto como justificativa para demarcar territórios de 

intolerância cercados por muros invioláveis, como para propor ações equitativas com 

construção de pontes relacionais e de reconhecimento da complementaridade 

promovida pela convivência. Essa situação exemplifica como o currículo, a depender 

da pessoa que o opera, pode estar permeado por conteúdos similares, mas com 

finalidades completamente opostas. 

Currículos, normas, procedimentos de ensino, teorias, 
linguagem, materiais didáticos, processos de avaliação são, 
seguramente, loci das diferenças de gênero, sexualidade, etnia, 
classe —  são constituídos por essas distinções e, ao mesmo 
tempo, seus produtores (LOURO, 1997, p.64).

Diante  desse cenário, ou o estudante interioriza determinadas lógicas para 

tentar ser aceito, sob uma série de imposições, ou resiste e sofre uma clara tentativa 
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de ser moldado para caber na fôrma. Educadores e educandos que subvertem 

lógicas estabelecidas frequentemente sofrem retaliações mesmo em contextos mais 

críticos de formação. Seja nas séries iniciais da vida escolar ou na pós graduação, 

muitas propostas curriculares, pedagógicas e de avaliação continuam desconexas 

entre si e distantes da discussão sobre as relações de poder que definem o processo 

de formação. Em uma abordagem positivista, o papel da educação acaba refém de 

objetivos como: ocultar  os conflitos  de classes sociais,  garantir a manutenção de 

valores hegemônicos, fomentar a segregação  entre  grupos  minoritários  “não 

adaptados”, sustentar uma ciência que invisibiliza o que está fora dos seus “atuais” 

padrões e catequizar multiplicadores dessas práticas sem promover discussões mais 

radicais.

2.3.2 A saúde - como um campo de construção - coletiva

Ao tratar de aspectos mais específicos do campo da saúde, as iniquidades são 

evidenciadas  pelas incoerências nas diversas maneiras  de acessar os serviços, de 

discutir/ofertar tratamentos,  de  construir  estratégias  de  prevenção/controle, de 

compartilhar  conhecimentos e  de  promover/impedir  a  participação  social. Cecília 

Donnangelo (1979) discute as desiguais formas de atendimento ou de permitir acesso 

aos serviços de saúde por conta da classe social ou pelo poder político e econômico. 

Antes da implantação do SUS, os serviços médicos eram formalmente limitados para 

seletos grupos, porém, ainda é possível observar desigualdades e demarcações 

definidas entre os locais frequentados pelas diferentes “clientelas”, com variado poder 

aquisitivo, ao procurar serviços médicos. Além disso, são observados também 

estabelecimentos que diferenciam as portas de entrada, destinando um local para 

acesso exclusivo de clientes particulares e outra porta para o público do SUS.

Posturas  iníquas  também  podem  ser  vistas  na  relação entre usuários e 

trabalhadores dos serviços de saúde se são  desconsideradas  propostas  de 

construção compartilhada com plena participação social. Nas diversas situações em 

que se  busca  ocultar os  conflitos culturais, econômicos e sociais, são  instituídas 

relações  de pseudoneutralidade que não dialogam com as mais amplas 

necessidades da população. Essa condição propicia interações que partem de um 

pressuposto médico-centrado e da tentativa de impor um itinerário terapêutico 

alopatocêntrico indiscutível e exclusivamente alicerçado em uma postura de 
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transmissão de modelos prontos, sob uma perspectiva antidialógica. Por conta dessa 

conduta, amplia-se a necessidade de realizar estudos sobre abandono de tratamento 

ou sobre adoção de outras práticas sem conhecimento do profissional “curador de 

doenças”. As imposições inquestionáveis feitas pelas ciências  positivistas são 

reveladas pela atitude  das autodeclaradas autoridades da saúde durante o contato 

com aqueles que consideram como “pacientes”. 

O reconhecimento, por parte da população, do papel dos serviços de saúde 

influencia na circulação de conhecimentos sobre prevenção e controle de algumas 

enfermidades e isso foi verificado em um estudo realizado no município de Salvador 

sobre hipertensão arterial sistêmica (HAS). Nessa pesquisa, foi observada a 

participação das famílias na difusão de informações sobre a doença na comunidade 

em que residiam. Porém, mesmo reconhecendo o papel do sistema formal, o estudo 

registrou a adoção de práticas populares para controle da doença e isso reflete a 

importância de se efetivar, na rotina dos sistemas biomédicos, a articulação com os 

sistemas de auto-atenção (TRAD et al, 2010).

Diante desse exemplo, percebe-se a importância de uma relação mais 

respeitosa entre as equipes de saúde e os membros da sociedade interessados em 

conversar sobre sua saúde ou sobre aquilo que reconhecem como enfermidade. 

Afinal, em paralelo à discussão do itinerário terapêutico, é importante entender como 

cada autor social vivencia essa experiência da enfermidade e, consequentemente, a 

forma como se relaciona com a saúde ou com a doença. De acordo com Paulo Alves 

(1993), a experiência de sentir-se mal origina as representações da doença ou a 

percepção de estar doente. Assim, a enfermidade seria uma experiência subjetiva e, 

ao invés de ser um fato, torna-se uma significação a  partir  de  sensações 

experienciadas. Porém, esse entendimento da enfermidade se dá por meio das 

relações socioculturais e, portanto, intersubjetivas do senso comum para admitir a 

existência da doença.

Apesar das críticas, não é pretensão aqui desconsiderar todo conhecimento 

produzido ou toda prática de  saúde  sistematizada ao longo dos anos, mas é 

fundamental o reconhecimento da importância de um diálogo mais construtivo para o 

constante aprendizado. A postura impositiva pode, em alguns momentos, resultar no 

afastamento das pessoas por conta da desconfiança, mesmo nas situações em que 

há recurso para o tratamento e o “problema”  está “apenas”  na adesão. Não basta 

saber quantos abandonaram o tratamento, pois sem diálogo e sem entender como se 
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operam as relações das pessoas com sua saúde não é possível promover ações 

efetivas.

Em uma condição adequada, o profissional precisaria de mais tempo para 

discutir saúde  e avaliar as escolhas terapêuticas, considerando as diferentes 

realidades. Esse diálogo tem potencial de  promover um aprendizado mútuo e mais 

construtivo do que a mera tentativa de convencer um “paciente”. Só é possível 

promover saúde por intermédio de práticas que respeitem as individualidades e 

aprendam a dialogar com a liberdade das pessoas ao buscar outras possibilidades de 

tratamento ou estratégias preventivas. Porém, para muitos “curadores de doenças”, a 

responsabilidade termina após assinar a receita e a porta se bater para chamar um 

novo “paciente”.

A superação do biologismo dominante, da naturalização da vida 
social, da sua submissão à clínica e da sua dependência ao 
modelo médico hegemônico - cuja expressão institucional no 
âmbito das universidades é a sua subordinação funcional, 
política e administrativa às faculdades de medicina - 
representam elementos significativos para o marco conceitual da 
saúde coletiva (p.65). 
A saúde coletiva preocupa-se com a saúde pública enquanto 
saúde do público, sejam indivíduos, grupos étnicos, gerações, 
castas, classes sociais, populações (PAIM e ALMEIDA FILHO, 
2000, p.71).

2.3.3 Com quantas pessoas se constrói um currículo?

As situações apresentadas demonstram a necessidade de discutir o currículo e 

como ele foi ou passará a ser construído. É importante avaliar se os cursos de saúde 

oferecem  condições necessárias para proporcionar  aos  futuros  profissionais o 

aprendizado  do  diálogo  ou se, ao final do percurso, a  dedicação  foi  direcionada 

apenas para ensinar a reconhecer algumas doenças e prescrever receitas prontas. 

Entender a importância do diálogo é uma demanda necessária para qualquer 

construção coletiva  interessada  em  sobrepor a tradicional proposta utilizada na 

definição dos currículos de tentar impor  conteúdos definidos como prioritários por 

pessoas que não são as que dependerão desses saberes ou fazeres.

Nessa perspectiva, Macedo (2009) inclui nas discussões a importância da 

etnometodologia, ao  considerar  “que os atores sociais não são idiotas culturais” 
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(p.82), afinal produzem etnométodos. Ou seja, modos, jeitos, maneiras de 

compreender e resolver interativamente as questões da vida, para todos os fins 

práticos.

Diante dessas premissas, ao discorrer sobre a gestão do currículo, Macedo 

(2002) sugere a interação e uma produção coletivizada que garanta a autonomia e 

que os envolvidos não sejam tratados como objetos de práticas, mas transformem-se 

em autores que participam da  construção do currículo. Nesses moldes, o currículo 

tem mais condições de se apresentar histórico, contextualizado e mutável, além de 

permitir a formação técnica, ética, política e estética. Macedo (2004b) também 

considera pertinente dar a devida atenção ao conceito de intercrítica como uma 

vivência baseada no respeito, na interação, na colaboração, no conflito e a partir de 

uma prática dialógica em que todos se enxergam como cocriadores. Essa postura 

contribui para evitar práticas etnocêntricas que transformam o outro no  figurante de 

uma cultura tratada como mais uma técnica de laboratório a ser validada. Desta 

maneira,

o currículo passa a ser concebido como um cenário de 
reciprocidades (cooperativo / conflitual), um mosaico em 
movimentos responsáveis de reconfigurações dialógicas 
constantes. Dessa interatividade surgem contextos relacionais 
criativos, diria mesmo metacontextos, produzidos por um 
processo de reciprocidade intencionado, cujo objetivo é a auto-
eco-organização, onde o outro é reconhecido como parte 
indestacável da construção de qualquer realidade 
antropossocial ou educativa (MACEDO, 2004b, p.99-100).

Em sua dissertação, Maria  Camarão (2010) traz discussões sobre uma 

proposta integrada  de construção  do  currículo  em saúde, baseado em um plano 

pedagógico e organização institucional, que propõe a convergência necessária entre 

o  trabalho  e  o  ensino,  bem  como  entre  teoria  e  prática. Portanto, sugere  uma 

aproximação com a realidade vivenciada pelos usuários do sistema de saúde. Com 

isso, seriam ampliadas as possibilidades de conversação com os grupos sociais  ao 

invés de adotar medidas definidas de forma unilateral e extrapoladas com base em 

modelos que desconsideram a influência das relações interculturais. Uma intervenção 

comunitária construída sem o devido diálogo resulta na mera reprodução de 

conteúdos sem a criticidade necessária ou em uma aproximação exclusivamente 

espacial em que o ensino continua desconectado do serviço ou da realidade local.
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Diante dessas reflexões, é possível perceber que não bastaria um currículo 

interdisciplinar, pois a mera interação entre conteúdos de duas ou mais disciplinas 

não seria suficiente para tratar com seriedade de discussões mais amplas. É 

necessário garantir um currículo crítico, contextualizado e que esteja permeado pelas 

discussões socioeconômicas e interculturais relacionadas aos processos de exclusão. 

Portanto, é pertinente buscar a convergência de conceitos e de práticas mais 

abrangentes para permitir a construção de uma proposta com perspectivas 

transdisciplinares. Para tal, é necessário elaborar colaborativamente um projeto que 

respeite os interesses de  cada grupo social com o qual se desenvolve qualquer 

intervenção educacional. Nessa condição, não existiria um grupo de especialistas 

responsáveis por definir o futuro de um curso ou da educação de uma cidade, de um 

estado ou de um país. O currículo permitiria aberturas para discussão sobre o que é 

pertinente para o contexto social de cada coletivo que anseia ver mudanças de 

conteúdos, de práticas pedagógicas e de processos avaliativos.

Por fim, vale citar Paulo Freire que privilegia a participação social nos 

processos educacionais.

Daí que, para esta concepção como prática da liberdade, a sua 
dialogicidade comece, não quando o educador-educando se 
encontra com os educando-educadores em uma situação 
pedagógica, mas antes, quando aquele se pergunta em torno do 
que vai dialogar com estes. Esta inquietação em torno do 
conteúdo do diálogo é a inquietação em torno do conteúdo 
programático da educação.
Para o “educador-bancário”, na sua antidialogicidade, a 
pergunta, obviamente, não é a propósito do conteúdo do 
diálogo, que para ele não existe, mas a respeito do programa 
sobre o qual dissertará a seus alunos. E a esta pergunta 
responderá ele mesmo, organizando seu programa. 
Por isto é que não podemos, a não ser ingenuamente, esperar 
resultados positivos de um programa, seja educativo num 
sentido mais técnico ou de ação política, se, desrespeitando a 
particular visão do mundo que tenha ou esteja tendo o povo, se 
constitui numa espécie de “invasão cultural”, ainda que feita com 
a melhor das intenções. Mas invasão cultural sempre (FREIRE, 
1993, p. 83-86).
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3. ABORDAGEM METODOLÓGICA

Antes de começar a escrever o projeto desta pesquisa, o interesse inicial era 

desenvolver um trabalho para avaliar como se dá a recepção de mensagens a partir  

do uso de mídias institucionais, mas, após a revisão de literatura e ao perceber os  

problemas relacionados com a falta de clareza dos interesses e a linguagem adotada 

na produção de determinadas mídias, ficou evidente as limitações dessa proposta. A 

partir dessas leituras, surgiu a necessidade prévia de conhecer outras perspectivas 

de produção e estudar mídias concebidas por quem, ou junto com quem, vivencia a 

realidade  das  pessoas  e  do  lugar  onde  o  material  é  utilizado.  Afinal,  usar, 

exclusivamente, mídias com propósitos educacionais produzidas em outros lugares 

pode limitar a formação de coletivos locais interessados em concebê-las. No entanto, 

a competência e o conhecimento técnico para produzir e seguir um padrão não pode 

ser  confundida  com  a  competência  pedagógica  de  auxiliar  na  construção  de 

conhecimentos  relevantes  para  cada  grupo  social.  Desta  maneira,  após  muitos 

diálogos  com  educadores  que  contribuíram  para  a  construção  deste  projeto,  foi 

adotado o desenho de um estudo de caso no intuito de conhecer um processo de 

produção  etnometodológica  de  mídias  voltadas  para  a  saúde.  Essa  escolha 

possibilitou uma aproximação com leituras a respeito de produções descentralizadas 

de mídias, em especial,  os trabalhos desenvolvidos por rádios comunitárias e, em 

especial, uma experiência etnometodológica de produção de programas com foco na 

saúde.

O  estudo de caso qualitativo,  de  acordo  com Menga Lüdke  e Marli  André 

(2012), é uma pesquisa preocupada com a “compreensão de uma instância singular” 

e parte de uma “realidade multidimensional e historicamente situada”  (p.21). As 

autoras destacam sete características fundamentais para esse tipo de estudo: (1) 

novos elementos podem ser incorporados com o avanço do estudo de acordo com a 

pertinência visualizada pelo pesquisador; (2) é preciso ler e interpretar o contexto; (3) 

evidencia a complexidade das situações e as relações entre os componentes de 

maneira aprofundada; (4) utiliza-se uma variedade de fontes de informação e isso 

viabiliza o cruzamento de informações durante a análise; (5) permitem 

“generalizações naturalísticas”  em que os leitores indagam-se sobre o valor da 

pesquisa para suas experiências pessoais; (6) divergências e conflitos são 
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evidenciados na pesquisa e são contrastados com o ponto de vista do pesquisador a 

partir de sua análise, de modo a permitir que os leitores tirem suas próprias 

conclusões; (7) a forma e a linguagem para apresentação dos resultados do estudo 

são construídos para que se permitam mais acessíveis, especialmente para 

possibilitar  uma construção compartilhada com os membros participantes da 

pesquisa.

Este estudo de caso apoia-se na abordagem  etnometodológica proposta por 

Garfinkel  (1996).  Ao  considerar, especialmente, contribuições da experiência 

brasileira no estudo dos etnométodos, esta pesquisa apropria-se de uma abordagem 

teórico-metodológica inspirada nas estratégias apresentadas por Macedo  (2004a, 

2009, 2012), voltadas para realização de uma etnopesquisa crítica e implicada. Para 

isso, é essencial o envolvimento mútuo do pesquisador e dos grupos sociais com a 

situação da pesquisa, afinal

o conhecimento é gerado na prática participativa que a interação 
possibilita. Trata-se de um processo mutuamente educativo pela 
pesquisa, na medida em que o saber do senso-comum e o saber 
científico se articulam na busca da pertinência  científica e da 
relevância social do conhecimento produzido. […] Assim é que 
praticantes da observação participante argumentam que a linha 
demarcatória  entre  ela  e a  pesquisa  formal  não está nem na 
capacidade  de  produzir  mudanças,  nem  na  capacidade  de 
produzir  conhecimentos,  mas  na  capacidade  de  solucionar 
problemas de grupos sociais com demandas sociais relevantes 
(MACEDO, 2004a, p.154-155).

Macedo (2012) argumenta que, para fins práticos, os membros da sociedade 

são “instituintes ordinários de sua realidade”, além de “teóricos e sistematizadores de 

seus cotidianos”, portanto, criadores de “saberes legítimos”. Assim, o autor afirma que 

a etnopesquisa tem seu rigor e sua “base epistemológica clínico-crítica” debruçada 

sobre o “trabalho com os etnométodos”, a partir das experiências desses membros e 

de suas “inteligibilidades”, “descritibilidades” e “analisibilidades”.

O  projeto  está  inserido  em  uma  das  linhas  de  ação  desenvolvidas  pelo 

Laboratório  de  Audiovisual  em  Saúde  e  Ambiente  (LAVISAMB)  da  Escola  de 

Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia. Além disso, o projeto contou 

com  apoio  da  coordenação  da  Rede  Anísio  Teixeira  e  do  seu  Núcleo  de 

Experimentação  e  Produções  Educacionais  Livres  –  Instituto  Anísio  Teixeira/ 

Secretaria da Educação do Estado da Bahia.
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No  dia  22  de  julho  de  2013,  o  projeto  foi  unanimemente  aprovado,  sem 

recomendações, pelo Comitê de Ética na Pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva por 

meio do parecer 391.688.

3.1. O CASO E AS ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS

As atividades deste projeto foram desenvolvidas com apoio de uma Unidade 

de  Saúde da  Família  (USF)  em um município  baiano.  No local,  existem diversas 

iniciativas de produção de mídias promovidas pelos profissionais da USF e espaços 

de participação popular são fomentados por meio de reuniões periódicas abertas.

As experiências construídas pelo grupo viabilizaram estratégias diversificadas 

para estruturar  localmente a comunicação em saúde e, conhecer algumas dessas 

construções etnometodológicas e suas influências na USF, a partir da análise das 

produções midiáticas locais, foi o desafio deste projeto. A pesquisa contribui, também, 

com as discussões a respeito  do modelo de comunicação e educação em saúde 

adotado no país. 

Em conversa inicial com a equipe da USF, os profissionais comentaram sobre 

algumas  das  atividades  de  educação  e  citaram  as  produções  desenvolvidas  em 

formato  de  rádio.  Para  compreender  melhor  esses  projetos,  foram  analisados 

programas  de  rádio  produzidos  e  entrevistas  concedidas  pelos  autores  sociais 

envolvidos nessas produções.

As  entrevistas  contribuíram  para  sistematizar  informações  a  respeito  do 

processo de produção e de como se deu a participação da comunidade. Isso ajudou a 

conhecer  motivações  e  finalidades  para  concepção  dos  materiais.  Como  a  rádio 

estava  inativa  por  conta  de  um processo  judicial,  não  foi  possível  acompanhar  a 

produção  e  documentar  cada  passo.  Por  isso,  o  foco  do  trabalho  permaneceu 

direcionado para as entrevistas e análise dos programas. Esse fator também limitou 

nossa ação na perspectiva de realizar outras atividades, conforme será explicitado ao 

longo do texto,  mas consideramos de extrema relevância que este trabalho tenha 

continuidade após findado o processo de legalização da rádio.

Adotamos, nesta escrita, um formato em que as falas dos teóricos e escritores 

de  artigos  e  livros  que  embasaram  essa  produção  tenham  o  mesmo  nível  de 

importância  que  a  argumentação  dos  autores  entrevistados.  Portanto,  a  partir  da 

análise das falas, buscamos compartilhar construções e ideias de cada participante 
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da pesquisa com o devido respeito etnometodológico. A proposta é trazer as falas 

dos autores sociais envolvidos na pesquisa que revelam, na prática, a construção dos 

seus  etnométodos  e  de  conhecimentos  que  merecem  ser  compartilhados  como 

qualquer teórico beneficiado pela condição de ter acesso aos meios de produção para 

criar e difundir textos ou qualquer outra mídia. 

3.1.1 Perspectiva metodológica da análise

Para  auxiliar  na  interpretação  das  entrevistas,  adotamos,  como  principal 

referência,  Laurence  Bardin  (2010)  que  apresenta,  de  maneira  sistematizada,  a 

perspectiva da análise de conteúdo, especialmente, no que se refere à estruturação 

das  etapas  e  do  plano  de  análise.  Porém,  foram  agregadas  referências 

complementares em virtude da necessidade de trazer mais elementos para alicerçar 

a opção qualitativa de análise em detrimento da análise da frequência de aparição de 

determinados  índices.  Com  isso,  não  queremos  dizer  que  a  autora  não  trata  da 

abordagem  qualitativa  de  análise,  afinal,  ela  argumenta  em  favor  de  seu  uso  a 

depender da situação. De acordo com Bardin, para que a análise seja realizada, “não 

é obrigatório ter-se como guia um corpus de hipóteses”, pois algumas análises são 

efetuadas “sem ideias pré-concebidas”, a partir de “procedimentos de exploração7” 

que possibilitam um “processo dedutivo e facilitam a construção de novas hipóteses” 

(p.124-125).  Além  disso,  ao  tratar  da  codificação,  considera  a  presença  de 

determinados  elementos  como  um  indicador  que,  independentemente  de  sua 

contagem, pode tornar-se “um índice tanto (ou mais) frutífero que a frequência de 

aparição”  (p.140).  Neste  caso,  a  ausência  de  determinados  elementos  no  texto 

também é considerada como veiculadora de sentidos. Martin  Bauer (2012), em sua 

revisão  sobre  análise  de  conteúdo,  considera  que,  ao  “focalizar  frequências”,  a 

análise de conteúdo “descuida do que é raro e do que está ausente”. Porém, este “é  

um problema de enfoque” possível  de ser superado, pois, apesar do “viés para o 

presente”, é possível dedicar atenção às ausências (p.213).

Para Bardin (2010) a organização da análise de conteúdo está subdividida em 

“três polos cronológicos”: (1) pré-análise – objetiva sistematizar materiais e pontos 

importantes a serem observados ao longo do processo (2) exploração do material – 

7 Bardin cita como referência para a discussão de procedimentos abertos e procedimentos fechados P. Henry e 

S. Mascovici. <<Problèmes de l'analyse de contenu>> em Langage, nº II, Setembro, 1968.
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permite codificar e decompor o material  e (3) tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação – torna os resultados decorrentes do processo “significativos e válidos”.

O  caminho  percorrido  ao  longo  desta  pesquisa  propiciou  a  realização  de 

entrevistas  com o  devido  cuidado  e  articulação  teórica  para  evitar  um roteiro  de 

questionamentos que fosse desenvolvido no intuito de satisfazer expectativas. Por 

isso, foi  criado apenas um roteiro prévio que esteve aberto a novas inserções de 

acordo  com  o  diálogo  com  cada  interlocutor.  Cada  pergunta  tinha  o  objetivo  de 

conhecer, com uma maior riqueza de detalhes, a equipe e o processo de produção 

das mídias. Portanto, as falas dos autores entrevistados não serão utilizadas como 

mera fundamentação para consolidar  argumentos preestabelecidos.  A análise  dos 

materiais  contribuiu  para  novas  interpretações  na  pesquisa  e  a  maior  parte  das 

categorias emergiu no processo. Por esse motivo, também serão evidenciadas mais 

falas dos membros da equipe, pois, de acordo com a abordagem adotada para este 

estudo, é fundamental compartilhar compreensões etnometodológicas. No processo 

desta pesquisa, as intervenções dos autores entrevistados contribuíram de maneira 

significativa para o desenvolvimento do projeto.

Fiz a opção ética de assumir a responsabilidade por realizar as transcrições, 

pois,  diante do compromisso de manter o sigilo  das entrevistas,  eliminei  qualquer 

chance de pedir ajuda ou contratar alguém para auxiliar nessa etapa. Porém, apesar  

do volume de trabalho, essa escolha foi essencial por conta do aprendizado e pela 

satisfação de ver um relato de experiência ser construído com auxílio dos autores 

envolvidos no processo. Essa etapa também foi importante, pois a necessidade de 

ouvir  minuciosa  e  repetidas  vezes  cada  trecho  do  material  possibilitou  novas 

interpretações e ampliou o campo de visão. Durante a etapa de transcrição foram 

inseridos alguns comentários importantes e começaram a ser evidenciadas algumas 

unidades de registro e categorias que não estavam previstas, mas consideramos que 

isso não seria suficiente para alcançar uma maior riqueza de detalhes. Para tal, foram 

realizadas “leituras flutuantes” (BARDIN, 2010, p.122) do material transcrito no intuito 

de buscar novos elementos em uma revisão mais detalhada para a continuidade da 

análise.

O material  foi  codificado  ao  longo  de  uma análise  mais  densa  a  partir  de 

unidades  de  registro  temáticas  com  referências  ao  contexto  em  que  estavam 

inseridas. Não foi utilizada uma regra de contagem, mas foi considerada na análise a 

presença e ausência de temas considerados importantes ou que emergiram ao longo 
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do processo. Para a categorização também foram estabelecidos alguns critérios com 

base nos objetivos e hipóteses, previamente descritos, e considerados os elementos 

emergentes do processo como fundamentais para ampliação do olhar.

À medida que a leitura densa se realizava, identificavam-se as unidades de 

registro temáticas, considerando o referencial teórico e as anotações prévias feitas 

durante a transcrição e leitura flutuante.  A primeira subdivisão temática propôs os 

seguintes eixos: (1) Relação entre as pessoas da comunidade e com o lugar; (2)  

Hierarquias  e  o  processo  de  tomada  de  decisão;  (3)  Participação  social;  (4) 

Satisfação com as atividades desenvolvidas na unidade de saúde; (5) Relação entre 

as  pessoas  da  equipe;  (6)  Processo  de  produção;  (7)  Importância  do  uso  da 

linguagem  local  para  viabilizar  a  comunicação;  (8)  Surgimento  da  rádio  e  sua 

importância; (9) Etnométodos; (10) Institucionalidade e (11) Detalhamento de outras 

atividades de educação desenvolvidas, além da rádio.

A partir dessas subdivisões, optamos por reorganizar as unidades e realizar a 

análise, considerando como categorias centrais: (1) a caracterização do campo para 

tratar do lugar e das pessoas envolvidas no intuito de contribuir  com uma melhor 

apresentação  do  contexto  em  que  foi  realizado  o  trabalho;  (2)  o  processo  de 

produção  dos  programas  de  rádio com  detalhamento  das  atividades  em  cada 

etapa e (3) a participação social para apresentar as impressões etnoanalíticas sobre 

a influência das atividades desenvolvidas e da organização da equipe na interação 

com os membros da sociedade.

O resultado preliminar dessa pesquisa foi compartilhado com o grupo social 

envolvido  para  análise  e  críticas,  visando  a  revisão  coletiva  acerca  de  possíveis 

equívocos ou distorções do pesquisador que se distancia para um olhar individual a 

respeito de uma produção, essencialmente, interativa.

Durante  a  realização  da  pesquisa,  o  senso  de  responsabilidade  com  este 

trabalho ampliava-se, pois, ao mesmo tempo que era fundamental ter o cuidado para 

evitar deslumbramentos, precisava também manter a preocupação com a maneira 

como seriam sistematizados os resultados para manter uma coerência com o que foi  

compartilhado e não cometer deslizes éticos. Apesar do interesse em interferir  de 

imediato, o desenho escolhido para a pesquisa não era condizente com tal proposta.  

Por  isso,  minha  atuação  buscou  apenas  conhecer  os  processos  e,  a  partir  da 

sistematização, trazer pontos relevantes para a análise proposta. 
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3.1.2 A escolha dos softwares que contribuíram com o processo de pesquisa

Fiz  a  opção  política  por  não  usar  softwares  proprietários,  ou  seja,  de 

licenciamento  restritivo  e,  exclusivamente,  usar  softwares  livres  durante  essa 

pesquisa  por  sua  premissa  básica  de  respeitar  o  processo  de  construção 

compartilhada  de  conhecimentos.  É  importante  ter  clareza  que  a  maioria  dos 

softwares livres seguem padrões internacionais em seu processo de desenvolvimento 

e precisam garantir aos usuários as liberdades de executar o programa para qualquer  

propósito, ter acesso ao código fonte para estudar e adaptar o programa e redistribuir 

cópias da versão original ou da versão modificada8. Por isso, são coerentes com o 

avanço  de  ciências  livres  ao  possibilitar  a  troca  de  tecnologias  entre  instituições 

públicas. 

Como qualquer tecnologia em saúde, dominar a tecnologia dos softwares nos 

parques tecnológicos nacionais é essencial para possibilitar uma maior segurança na 

troca  de  informações  entre  grupos  de  pesquisa.  Enquanto  as  universidades 

continuarem  dependentes  de  softwares  com licenças  restritivas,  serão  investidos, 

pelos centros de produção de conhecimento,  recursos públicos sem exigência  de 

transferência  de  tecnologia.  Abrir  mão de  saber  como desenvolver  os  programas 

usados não parece uma opção muito coerente com instituições com claro objetivo de 

produzir  conhecimentos.  A  autonomia  no  conhecimento  científico  exige  esforços 

mútuos dos centros de pesquisa brasileiros e investimentos para que as tecnologias 

sejam suficientemente conhecidas a ponto de permitir adequação às necessidades 

reais dos pesquisadores. Em um software livre essa condição pode ser atendida com 

a destinação de uma parte do recurso da pesquisa para desenvolvimento de módulos 

especiais que ficariam disponíveis para uso coletivo sem qualquer necessidade de 

pagamento  de  licença  por  parte  de  outras  universidades.  Porém,  muitos  grupos 

acabam  imersos  em  uma  política  de  cada  universidade  pagar  por  uma  licença 

fechada  para  cada  usuário,  em  uma  situação  em  que  esse  recurso  poderia  ser 

investido, por meio de um consórcio, no desenvolvimento de softwares que atendam 

às necessidades coletivas e continuem livres para viabilizar novas atualizações de 

interesse da comunidade científica.

Há  uma  enorme  incoerência,  especialmente,  dentro  das  universidades 

públicas, pois, no processo de avanço científico, alguns grupos ou indivíduos optam 

8 www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html
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por vincular o processo de pesquisa a um software de uma empresa privada que não 

permite acesso para "auditar o código" e saber como as informações são tratadas. 

Além disso, se a empresa não quiser fornecer mais suporte ou atualizações para os 

novos sistemas operacionais lançados, a instituição pública acaba perdendo toda a 

sua  base  de  dados  se  ela  não  for  compatível  com  outros  softwares.  Essas 

características evidenciam a contradição vivenciada pelos centros de pesquisa que 

abdicaram  da  autonomia  do  conhecimento  para  manter  sua  dependência  de 

multinacionais  estrangeiras.  Diversas  opções  estão  disponíveis,  mas é  necessário 

provocar os grupos de pesquisa para saber se estão interessados em um projeto 

científico  e  político  diferenciado  de  construção  de  autonomia  tecnológica  que 

possibilite um investimento real e estratégico para demandas melhor articuladas.

Durante  esta  pesquisa,  os  principais  softwares  livres  usados  foram:  os 

programas da suíte de escritório LibreOffice; Movie Player para escutar entrevistas e 

programas de rádio;  Audacity para realizar algumas edições de áudio e o  Kdenlive 

para edições de vídeo, apoiado pelo recordmydesktop para algumas capturas de tela 

em movimento.
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4. CONSTITUIÇÃO DO CAMPO

O processo de pesquisa é construtivamente transformador, pois nos coloca na 

constante dúvida sobre a relevância social e científica de cada ação. A partir de uma 

abordagem  crítica,  cada  autor  social  engajado  em processos  de  pesquisa  busca 

argumentos e formas para comprovar teses. Portanto, qualquer pessoa interessada 

em sistematizar  o  resultado de ações metódicas e  que consiga convencer  outros 

pesquisadores da coerência do seu trabalho, torna-se um membro da sociedade que 

se apropria das ciências para promover transformações no seu entorno. Essa visão 

ampliada das ciências possibilita a construção de uma pesquisa com maior interação 

com problemas concretos em uma sociedade ávida por contribuições e apoio para 

produzir novas teorias e práticas situadas e contextualizadas.

No caso deste projeto,  ocorreram algumas mudanças importantes em meio 

aos debates com outros educadores e cada diálogo foi fundamental para reavaliar o 

planejamento.  A  primeira  versão  estruturada  do  projeto  trazia  como  proposta 

desenvolver uma pesquisação escolar para analisar mídias que fossem produzidas 

por  estudantes,  visando  superar  a  lógica  de  tratar  aprendentes  como  meros 

consumidores de conteúdos prontos. Porém, o contexto histórico de uma longa greve 

de  professores  estaduais  em  2012  dificultou  o  diálogo  e  inviabilizou  implantar  o 

projeto  de  acordo  com  o  cronograma.  Enquanto  buscávamos  alternativas  para 

viabilizar o projeto, um amigo comentou sobre um médico que desenvolvia programas 

de  rádio  e,  segundo  ele,  tinha  construído  uma  relação  diferenciada  com  a 

comunidade  na  qual  atuava.  Foi  uma  sugestão  que,  inicialmente,  tive  certa 

resistência,  pois  a  intenção  do  trabalho  era  pesquisar  alternativas  em  relação  à 

produção de "mídias institucionais" e, naquele momento, considerei que desenvolver 

o projeto a partir do trabalho proposto por um médico vinculado ao serviço de saúde 

limitaria a discussão sobre a descentralização do processo de produção midiática. 

Deixei  a  ideia  um  pouco  de  lado,  mas  sem  descartá-la  totalmente,  afinal  ainda 

continuava  interessado  em  atuar  nas  escolas.  Pouco  tempo  depois  surgiu  uma 

oportunidade de participar de uma atividade na localidade de residência do citado 

médico. Logo na chegada, enquanto entrava em um estabelecimento para o café 

matinal, percebi alguns cartazes em um mural e um deles chamou minha atenção.  

Era um cartaz que convidava para uma reunião que aconteceria dali a dois dias na 
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unidade de saúde. Ao ler aquele cartaz, muitos dos receios levantados anteriormente 

começaram a se dissipar, pois, naquele momento, percebi que a produção feita por  

uma equipe  de  saúde,  tanto  pode  ter  um caráter  institucionalmente  centralizado, 

como pode ser uma produção legitimamente comunitária. Essa é uma discussão que 

precisa contar com apoio de novos estudos, considerar outros olhares e os contrastes 

entre  a  educação bancária  e  a  libertadora.  É  fundamental  analisar  cada  situação 

antes de afirmar se um projeto de educação é bem sucedido e sempre questionar a 

favor  de  quê  e  de  quem  são  concebidos  determinados  projetos  pedagógicos 

(FREIRE, 1993).

Essa  nova  visão  a  respeito  do  potencial  de  interação  dos  profissionais  do 

serviço de saúde com a comunidade trouxe o incentivo que faltava para procurar pela 

equipe da unidade e perguntar se eu poderia participar da citada reunião. Cheguei  

perto  do horário  do almoço e  encontrei  o  médico que arrumava-se para sair  e a  

enfermeira  que  conversava  com  ele.  Ambos  foram  extremamente  receptivos  e 

conversaram  brevemente  comigo  a  respeito  do  meu  interesse  de  pesquisa  e 

comentaram o que eles já desenvolviam em termos de produção de mídias como os  

programas de rádio e sobre a vontade de produzir vídeos para apresentar na sala de  

espera. Essa rápida conversa possibilitou novos elementos para modificar meu olhar 

a respeito de como os membros da equipe de saúde podem interagir com os grupos 

locais e construir projetos e processos ao vivenciar intrinsecamente essas relações 

sociais  de  proximidade.  A  situação  evidenciou  a  possibilidade  de  construir 

aproximações entre o conhecimento científico e o conhecimento popular. As novas 

reflexões resultaram em uma aproximação mais intensa com os estudos a respeito da 

etnometodologia.  Despedi-me daquelas  pessoas com o  convite  para  participar  da 

reunião.

A reunião realizada no dia 19/10/2012 foi a primeira de uma série de atividades 

que se iniciava no intuito de buscar uma maior aproximação com os membros da 

sociedade  para  uma  proposta  de  gestão  compartilhada  das  ações  de  saúde.  A 

atividade foi iniciada com uma explicação a respeito de seu propósito e com informes. 

Foram feitos comentários a respeito de um encontro de profissionais da saúde da 

família, que busca promover a interação entre as equipes das cidades do entorno. Foi  

relatada também a experiência do horto medicinal ao explicar a ausência do médico 

que  tinha  ido  a  outro  município  participar  de  uma  reunião  para  apresentar  a 

experiência  da  unidade.  Em seguida,  abriu-se  a  discussão para  levantamento  de 
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demandas e dos principais problemas de saúde. Pelas falas, foi consenso que as 

principais  preocupações  daquela  localidade  giravam em torno  da  leishmaniose,  a 

resistência  da  população  em  torno  da  aplicação  de  vacinas  e  o  mais  recente 

problema com a coleta dos resíduos sólidos. Foi discutida também a necessidade de 

cobrar  da  prefeitura  a  realização  da  reforma  na  unidade,  cuja  verba  já  estava 

disponível  e  a  dificuldade  de  realizar  alguns  exames  em  alguns  períodos  pela 

instabilidade nos repasses financeiros. Além disso, foram feitos comentários sobre a 

importância do apoio de alguns voluntários na interação com a comunidade, inclusive 

na  realização  de  atividades  promotoras  de  saúde.  Como  encaminhamento  ficou 

definida a necessidade de uma discussão mais ampla a respeito de uma campanha 

sobre  a  leishmaniose;  rediscutir  o  manejo  dos  resíduos  sólidos;  realizar  uma 

campanha de substituição dos locais onde se depositava os resíduos e das sacolas 

plásticas;  preparar  um  documento  com  os  pontos  mais  relevantes  debatidos  na 

reunião. O encontro seguinte foi marcado para 23 de novembro de 2012.

Durante a reunião, foi possível observar o interesse da equipe de saúde em 

interagir com os membros da sociedade para identificar demandas, reavaliar práticas 

e compartilhar informações para contribuir com as atividades de promoção da saúde. 

Ao final da atividade, saí com a promessa de um novo encontro para poder discutir e 

apresentar  o  projeto  de  pesquisa  que  precisava  ser  reestruturado  a  partir  da 

experiência vivida naquela semana.

4.1 PRIMEIROS DIÁLOGOS EM CAMPO SOBRE O PROJETO 

No dia 17 de abril de 2013 tive a oportunidade de conversar com o médico da  

unidade sobre este projeto. Existem diversas etapas importantes em uma pesquisa, 

mas essa primeira conversa pode ser crucial para a realização de todas as ações, 

pois é o momento em que se constrói uma interação saudável para a pesquisa ou é 

constituída a primeira barreira de relações que pode atrapalhar todo o andamento do 

trabalho.  Isso  gerou  uma  certa  preocupação,  pois  ser  aceito  é  completamente 

diferente de ter a pesquisa autorizada. Não adianta que este tipo de pesquisa seja 

feita por imposição ou por falta de opção e a clareza e a sinceridade em apontar 

potencialidades e fraquezas do projeto pode trazer contribuições para os processos 

em que a pesquisa é construída junto com os grupos sociais. Portanto, este trabalho  

distancia-se da ideia de possuir um objeto de estudo e traz uma postura de construir  
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uma relação de pesquisa com etnoprodutores de métodos. A conversa foi satisfatória 

no  sentido  de  contribuir  para  a  construção  de  uma  proposta  de  pesquisa  a  ser 

desenvolvida com pessoas reais, imersas em situações concretas e, por isso, desviar 

do caminho de nos tornarmos apenas diretores de uma peça em que atores sociais 

vão se portar no intuito de atender nossas expectativas.

A conversa começou no carro e enquanto eu dirigia. Seu Farinha9 escrevia 

com animação uma resposta para sua filha no intuito de contar as novidades do dia e 

de um curso que fazia,  com recursos próprios,  mas com objetivo de beneficiar  a  

comunidade da qual faz parte. Após uma breve apresentação em que comentei sobre  

minha formação, sobre o mestrado em saúde comunitária e sobre alguns projetos de 

educação que tenho contribuído, ele começou a falar sobre a realidade com a qual 

iria  me deparar. Em seu relato ficou clara a importância que dá aos trabalhos de 

educação, ao comentar sobre algumas ações desenvolvidas pela unidade de saúde e 

de outras experiências que acompanha.

No  decorrer  da  conversa  comentei  mais  sobre  o  projeto  e  começamos  a 

esclarecer  alguns  conceitos  como o  de  mídia  e,  nesse  momento,  ele  contou  um 

pouco da história de sua chegada ao vilarejo, trinta anos atrás, quando encontrou um 

posto  gerido  por  uma  senhora  com  a  qual  se  aliou  para  dar  continuidade  às 

intervenções médicas. Esse processo parece ter sido o princípio da constituição e da 

sensação de pertencimento desse médico em relação à comunidade. Faço aqui uma 

ressalva, pois durante algum tempo, fiquei a me perguntar se a mídia produzida por 

um  médico  poderia  ser  considerada  como  uma  construção  etnometodológica 

representativa daquele grupo social. Porém, ao perceber a preocupação de envolver 

os membros da sociedade nas ações, o tempo de convivência com essas pessoas e  

a exteriorizada sensação de pertencimento fizeram com que o médico deixasse de 

ser considerado, por mim, como uma entidade distante da população ou mais uma 

voz interessada em monopolizar o poder de fala. Passei, então, a considerá-lo como 

um  membro  daquela  sociedade.  Desta  maneira,  o  principal  objetivo,  ao  produzir 

mídias, aparentava ser a busca por uma estratégia adequada para contribuir com a 

melhoria das condições de vida das pessoas com as quais ele conseguiu construir  

laços  de  amizade.  Contudo,  ficou  evidente  a  sua  angústia  ao  comentar  sobre 

determinados comportamentos de amigos que, até o momento, não teve conversa 

que  fosse  suficiente  pra  ajudar.  Portanto,  as  mídias,  para  a  unidade  de  saúde, 

9 Os nomes das pessoas entrevistadas são fictícios
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poderiam representar  uma outra  alternativa  de  tentar  mostrar  para  as  pessoas  a 

importância de determinados cuidados com sua saúde e com a saúde coletiva.

Ao discutir o conceito de mídia, mergulhamos na compreensão da mídia como 

um meio, porém ele comentou sobre um conceito que, durante o diálogo, denominou 

de  "mídia  oculta"  ou  "mídia  invisível"  ao  considerar  que  todas  as  ações  prévias 

voltadas para educação, de certa forma, sofreram influência do processo intercultural 

de construção e definição da identidade local. Todo esse processo, acabou sendo 

permeado por uma mídia que ele denominou de invisível, pois as construções sociais 

alteraram pensamentos e comportamentos de um povo sem uso de mídias "formais" 

ou  formalmente  construídas  e  apresentadas.  Essa  abordagem  tem  uma  relação 

próxima com o conceito de mídia radical de Downing (2002), ao trazer a ideia de 

mídias que acontecem espontaneamente sem dependência de complexos aparatos 

tecnológicos.

A conversa fluiu bem e a receptividade ao projeto não poderia ser melhor, 

afinal ele pareceu interessado diante da possibilidade de ampliar o debate a respeito  

da produção midiática na unidade de saúde. A despedida foi em meio a discussões 

sobre educação e, de minha parte, com um pensamento otimista de ter encontrado 

um parceiro  para  construir  esse  e  outros  projetos.  Ficou  apenas  em aberto  uma 

definição, pois, a todo instante, ele colocou-se como representante de um grupo e, 

portanto,  deveria  se  reportar  a  eles  antes  de  qualquer  definição.  Depois  dessa 

conversa, trocamos alguns e-mails que resultaram em uma visita para apresentação 

e  avaliação  do  projeto  por  parte  da  equipe  de  saúde  antes  de  iniciar  qualquer 

atividade. O resultado dessa apresentação foi favorável à realização do projeto e fica 

o sincero agradecimento pela abertura e receptividade de toda a equipe. 

Entre os dias 25 de julho e 02 de agosto de 2013 acompanhei um pouco da 

rotina da unidade de saúde enquanto aguardava pelo melhor momento para realizar 

cada uma das entrevistas. Por ser um curto espaço de tempo optei por não fazer 

muitas referências a essa observação participante como parte da análise, mas essa 

convivência  foi  essencial  para  iniciar  uma  aproximação  que  me  ajudou  a 

compreender melhor as relações e a perspectiva da construção de vínculos. Até a 

reunião do dia 26 de julho de 2013 ainda pairavam dúvidas a respeito de como seria  

a  aceitação  da  pesquisa  pelos  membros  da  equipe,  mas,  mesmo  depois  da 

autorização unânime, tive a impressão que o trabalho ainda não estava totalmente 

aceito.  Porém,  esse  período  de  convívio  parece  ter  contribuído  para  uma melhor 
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compreensão da proposta, um maior interesse e apoio ao projeto, além de um maior  

cuidado e atenção comigo. Passei a considerar esse período como um passo inicial  

para a criação de vínculos com essa engajada equipe de saúde.

Para citar as falas dos membros da equipe, utilizaremos, ao longo do trabalho, 

nomes  fictícios.  Alguns  dos  nomes  foram  escolhidos  pelo  grupo  após  uma 

apresentação dos resultados preliminares desta pesquisa - Seu Farinha, Seu Canuto,  

Borboleta, Paciência e Lua. Não conseguimos fazer contato com todos os membros 

por conta de licença ou férias no período da apresentação, portanto fiz a escolha de 

alguns  dos  nomes,  baseado  em  características  percebidas  durante  a  pesquisa. 

Foram  acrescidos  os  termos  “Dona”  e  “Seu”,  pois  é  uma  forma  de  tratamento 

respeitosa e comum no local da pesquisa.

A equipe entrevistada conta com Dona Socorro, técnica de enfermagem, que 

permanece na unidade desde a primeira ação governamental de estruturação de um 

posto de primeiros socorros, pessoa extremamente respeitada na comunidade; Seu 

Farinha, um médico que atendeu muitos moradores gratuitamente sem vínculo estatal 

durante mais de 20 anos – ao longo da pesquisa, convivi com frequentes relatos de 

suas contribuições em diversas mudanças com objetivo de melhorar as condições de 

vida da população – ; além de Dona Dora, profissional de serviços gerais; as agentes 

comunitárias Dona Borboleta e Dona Lia e a agente administrativa Dona Lua, todas 

nascidas ou criadas desde muito novas pelos membros da sociedade. A equipe conta  

também com Dona Paciência, enfermeira, e Seu Canuto, dentista, que, apesar do 

menor tempo de moradia no local,  construíram relações e cultivam tanto  respeito 

pelas pessoas e pelo lugar quanto os antigos moradores. Além da equipe de saúde,  

entrevistamos Seu Iamandu, responsável pela parte técnica durante a produção dos 

programas de rádio sobre saúde.

4.2. IMPRESSÕES E CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO

4.2.1 A criação do vínculo e sua relação com o acolhimento e o cuidado

Durante a análise foi possível notar a existência de uma preocupação especial 

dos  autores  da  equipe  de  saúde com a práxis  do  acolhimento,  do  cuidado e  da 

criação  de  vínculos.  Esses  conceitos  emergiram das  falas  e,  por  repercutirem na 

construção da confiança para o processo comunicacional estabelecido nas atividades 
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de  educação,  inclusive  na  rádio,  consideramos  essencial  compartilhar  algumas 

reflexões a respeito desses temas. Ressaltamos, porém, a impossibilidade de entrar 

em muitos detalhes, considerando a inexistência de entrevistas mais representativas 

em relação aos membros da sociedade que não estavam integrados à equipe de 

saúde. O objetivo aqui é apenas oportunizar o acesso à compreensão dos membros 

da equipe a respeito do tema.

A criação de vínculos por meio das experiências de acolhimento e cuidado foi 

tratada  pelos  autores  como  a  base  para  o  bom  funcionamento  da  unidade  e  o 

respeito conquistado perante moradores do lugar, profissionais de outras unidades 

próximas e órgãos centrais da gestão de saúde. Esses conceitos não tinham sido 

considerados  previamente  durante  a  construção  do  referencial  teórico,  mas 

emergiram em diversos momentos durante as falas dos autores entrevistados com o 

importante papel de motivar a equipe a ter uma elevada dedicação ao trabalho. 

Em 1997, foi publicado pelo Ministério da Saúde um documento com objetivo 

de “expressar os princípios e diretrizes operacionais” (p.5) da estratégia da saúde da  

família que, ao ser colocada em prática, permitiria a “reversão do modelo assistencial 

vigente” (p.8). Nessa publicação oficial, afirma-se que o Programa Saúde da Família 

(PSF) “elege como ponto central o estabelecimento de vínculos e a criação de laços 

de  compromisso  e  de  co-responsabilidade  entre  os  profissionais  de  saúde  e  a 

população” (p.7). Além de propiciar a construção de relações diferenciadas, um de 

seus objetivos específicos é “estimular a organização da comunidade para o efetivo 

exercício do controle social” (p.10). Ou seja, os membros das equipes de saúde têm 

um  papel  essencial  como  mediadores  do  diálogo  entre  os  diversos  setores  da 

sociedade  no  intuito  de  promover  a  aproximação  da  população  e  estimular  a 

participação (BRASIL, 1997).

Em  uma  outra  publicação  do  Ministério  da  Saúde  (BRASIL,  2000),  cujo 

“objetivo  é  reunir  conteúdos  e  informações  técnicas  pertinentes  aos  protocolos  e 

rotinas de trabalho das Equipes de Saúde da Família” (p.05), a construção do vínculo 

também é trazida como fundamental. Essa é uma perspectiva apoiada em práticas 

interdisciplinares que contribuiria para superação do modelo biomédico tradicional e 

estimularia a “comunicação horizontal entre os componentes de uma equipe” (p.09).  

No  documento  também  é  citado,  como  atribuição  da  equipe,  a  necessidade  de 

“valorizar  a relação com o usuário  e  com a família  para  a criação de vínculo  de 

confiança, que é fundamental no processo de cuidar” (p.15).
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Márcia Gomes e Roseni  Pinheiro (2005),  compartilham algumas referências 

conceituais  para  a  análise  a  respeito  dos  sentidos  de  termos  como  vínculo  e 

acolhimento na gestão do cuidado. Ao comparar as definições dos dicionários Aurélio 

e Houaiss citam o fato de não ser apresentada uma relação explícita desses termos 

com a saúde, mas alguns significados remetem a "atributos da atenção integral  à 

saúde", como: "atender", "dar ouvidos", "tomar em consideração", "oferecer ou obter 

refúgio, proteção ou conforto físico", "ligação moral" e "relação". Para as autoras, a 

transformação  das  práticas,  em especial  no  acolhimento,  e  a  abertura  para  uma 

interação dialógica surgem como “potenciais construtoras de vínculo, aproximando 

quem oferece ou presta serviço de quem o recebe” (p.298), ao personalizar relações 

em que há comprometimento, práticas solidárias e é resultado de uma construção 

coletiva.

Contribuir  para  a  democratização  do  conhecimento,  fazer  a 
saúde ser reconhecida como um direito de cidadania e estimular 
a  organização  da  comunidade  para  o  efetivo  exercício  do 
controle social significam redistribuir  os poderes […]. O maior 
desafio  dos profissionais  da estratégia  da saúde da família  é 
concretizar, na prática cotidiana, a superação do monopólio do 
diagnóstico de necessidades e de se integrar à “voz do outro”, 
que é mais que a construção de um vínculo/responsabilização. 
[…]  A  integralidade  da  atenção  à  saúde,  em suas  ações  de 
promoção, prevenção e assistência poderá, assim, representar 
um novo modo de “andar na vida”, numa perspectiva que coloca 
o  usuário  como  sujeito  de  sua  própria  história  (GOMES  e 
PINHEIRO, 2005, p.298).

Maria Schimith e Maria Lima (2004), a partir de um estudo com uma equipe de 

saúde, consideram “que a atividade clínica aumenta a possibilidade de vínculo, assim 

como a responsabilização com as necessidades" dos usuários (p.1493). Porém, "a 

noção de vínculo que o PSF implanta é a de conhecer as pessoas e seus problemas",  

mas não garante a "autonomização do usuário" ou "sua participação na organização 

do serviço" (p.1491). Nesse caso, caberia à equipe estruturar o tipo de relação a ser 

construída com os demais membros da sociedade.

Segundo  Michele  Monteiro,  Virgínia  Figueiredo  e  Maria  Machado  (2009)  é 

preciso considerar a qualidade do atendimento como um aspecto fundamental por 

proporcionar  aos  usuários  a  sensação  de  ter  seus  direitos  respeitados  e,  nessa 

situação, uma escuta atenciosa pode se tornar um fator preponderante para aumentar 
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a  confiança.  Foi  observado  também  que,  além  da  confiança,  “o  compromisso,  o 

respeito, a empatia e a organização do serviço são elementos indispensáveis para 

que haja a formação do vínculo" (p.363). Para as autoras, essa condição contribui  

para uma maior autonomia do cidadão em relação à sua saúde por ter "seus direitos 

de  fala,  argumentação  e  escolha  respeitados"  (p.363),  além  de  possibilitar,  ao 

profissional, conhecer melhor a situação de saúde e os usuários com os quais passa 

a se relacionar.  Porém, é citada a importância da gestão oferecer  condições aos 

profissionais para possibilitar sua permanência na equipe e evitar uma rotatividade 

prejudicial à construção desses vínculos.

As observações dos membros da equipe de saúde, que participaram deste 

trabalho,  confirmam a  importância  de  fortalecer  o  vínculo.  Segundo  Dona  Lua,  a 

construção da confiança tem relação direta com a convivência e a interação durante a 

vida, especialmente, para as pessoas com uma história mais longa no lugar. A autora 

cita a participação em grupos desde a infância e considera a escola como um espaço 

com  um  grande  potencial  de  integração.  Portanto,  ao  referir-se  à  escola,  ela 

considera que

quando você vem de lá, você traz essas relações [...] isso ajuda 
muito  no  processo  de  confiança  das  pessoas,  de  você 
conseguir  chegar  nas  pessoas  […].  A  maioria  me  conhece 
desde  pequena,  então  viu  todo  crescimento,  viu  todo 
desenvolvimento, isso gera uma coisa de confiança.

A  confiança  gerada  pela  convivência  comunitária  surge  como  um  possível 

elemento  propiciador  de  práticas  solidárias  que  se  tornam  elementos  de  união. 

Segundo Seu Farinha, as condições de vida do lugar não eram fáceis e “as pessoas 

se esforçavam muito, individualmente, para sustentar seus filhos, pra se manter, pra 

conseguir  as coisas.”  O autor  entrevistado cita que, nas situações relacionadas à 

saúde, essa solidariedade era observada de maneira mais evidente, bem como na 

experiência do cuidado, 

principalmente entre as mulheres. Quando eu era chamado na 
casa  de  alguém  ou  sou  chamado  na  casa  de  alguém  pra 
atender alguém que tá passando mal, que tá com risco de morte 
ou coisa desse tipo, normalmente, as mulheres estão na hora 
que eu chego, tem várias mulheres e tem certas mulheres da 
comunidade que elas tem certa tendência a ajudar os outros. 
Então, essas mulheres estão lá. Aí eu digo, alguém bota água 
pra  ferver  alguém  faz  não  sei  o  quê  e  aí  “pu  pu  pu”  já  se 
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resolve, entende? Os homens, nem tanto. Atualmente, eu noto 
que os homens estão se interessando mais, aí vem, ficam na 
porta ali abaixados pra saber notícia. As mulheres arregaçam as 
mangas pra batalhar. 

Em diversos comentários, é possível identificar uma instituída subdivisão de 

papéis nas relações de gênero. Nessa construção de Seu Farinha, por exemplo, as  

mulheres  aparecem  com  uma  maior  propensão  a  assumir  o  protagonismo  nas 

relações de cuidado. 

Foi identificada, também, uma maneira de construir as relações que, segundo 

os autores entrevistados, apresentam características de encontros familiares. Existe 

uma característica marcante de promover as mais diversas interações em torno da 

prática  de  compartilhar  alimentos.  A  comida  parece  servir  como  ponto  de 

aproximação das pessoas e ter uma simbologia especial para fortalecer laços nestes 

encontros. Ao comentar a respeito das atividades promovidas pela equipe de saúde, 

Seu Farinha cita que os membros da comunidade

trazem as comidas […]. A gente sempre bota alguma coisa. A 
gente  se  cotiza  aqui  dentro  do  posto,  compra  alguns 
ingredientes,  aí  [Dona  Dora]  faz  um  bolo  integral,  um  suco 
natural, uma coisa assim, mas [...] sempre trazem alguma coisa 
e acaba que a gente come, entendeu? E aí a gente faz muita 
brincadeira com isso, existe já uma coisa, uma coisa de família 
que você repete a mesma coisa um bilhão de vezes e a família 
continua dando risada.

Essa integração com os membros pode resultar em uma maior preocupação 

com um acolhimento diferenciado como algo que está ao alcance da equipe e pode 

ser oferecido aos autores que buscam os serviços de saúde. Para Seu Farinha, é 

essencial

oferecer, por exemplo, um acolhimento quando a pessoa chega, 
alegria:  – Opa,  você veio!  Yu-hu,  po,  cara,  que legal!  /  Essa 
coisa toda né,  que é uma prática muito disseminada aqui  no 
posto. Todo mundo tem essa onda de receber assim, é uma 
coisa também que eu acho que é importante.

4.2.2 Relações interpessoais e com o lugar
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Ao  analisar  as  entrevistas  concedidas  pela  equipe,  é  possível  notar  uma 

grande preocupação  em oferecer  as  condições  adequadas  para  contribuir  com a 

promoção da saúde de pessoas com as quais o grupo criou vínculos de amizade, de 

respeito e, em alguns casos citados, de amor. Esse vínculo que busca compartilhar 

momentos de alegria, mesmo no acolhimento e no atendimento dentro do serviço de 

saúde,  é  um  dos  fatores  que  parece  transformar  essa  unidade  em  um  local  de 

extrema dedicação  ao  cuidado.  Ser  profissional  de  saúde nesse  contexto  parece 

superar o pensamento de ser uma mera atividade laboral ou uma atividade técnica 

desvinculada  dos  sentimentos  e  da  amizade  construídos  com  os  membros  da 

sociedade. Os autores dessa equipe de saúde evidenciam, diante dos relatos, ter 

consciência do poder de transformação e se apropriam de variadas estratégias de 

educação  e  comunicação  que  exigem  longas  análises,  afinal,  uma  evidente 

preocupação desse coletivo está relacionada a um apurado senso de cuidado. São 

pessoas nascidas no lugar ou que construíram uma relação afetiva e o citado vínculo 

com  uma  população,  até  pouco  tempo  atrás,  assistida  basicamente  por  ações 

voluntárias e por um posto de primeiros socorros.

Em  diversos  comentários,  a  equipe  fez  questão  de  evidenciar  como  os 

moradores  cuidam  e  acolhem  as  pessoas  que  chegam  de  fora,  inclusive  os 

profissionais da unidade recém-chegados, independentemente da sua origem e de 

qualquer título acadêmico. A unidade de saúde não é vista como mera prestadora de 

serviços,  mas  é  considerada,  também,  como mais  um espaço  de  continuidade  e 

fortalecimento  de  relações  construídas,  ao  longo  dos  anos,  em  diversas 

oportunidades e, por isso, a importância do vínculo. A equipe de saúde aparenta estar 

satisfeita com o trabalho por fazê-lo para pessoas que consideram merecer o melhor, 

em uma relação de mútuo carinho e respeito, ou seja, propícia a um diálogo repleto 

de encontros e conflitos em busca de melhorias coletivas.

Seu Farinha, que fez a opção de mudar-se para o lugar, cita motivações como 

a “vontade de vir pro campo morar” ou o fato do “pessoal aqui [ser] muito hospitaleiro” 

e ter “um nível de gratidão maior do que o de qualquer outro lugar que eu já tenha 

conhecido”. O autor entrevistado compartilha um relato sobre sua maneira de agir.

O fato de eu ser médico foi muito legal, porque a comunidade 
tinha uma carência inacreditável […]. Então, isso abriu as portas 
e o fato de eu atender todo mundo e ser muito brincalhão [...], 
além  disso,  uma  pessoa  acessível  e  alegre,  pronto.  […]  Da 
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mesma forma como o pessoal do posto me trata, [...] brincando 
comigo, do mesmo jeito na rua. O povo daqui gosta de brincar 
comigo, gosta de me abusar, gosta de pregar peça.

Dona  Paciência  revela  sua  “paixão  por  interior,  porque  é  uma  vida  mais 

tranquila,  uma  qualidade  de  vida,  sem  engarrafamento,  sem  violência,  uma  boa 

alimentação.” A sua escolha por mudar-se para o lugar também teve relação com o 

fato de já ter feito passeios e já ser “apaixonada pela natureza, pelo estilo de vida, por 

comer mais saudável, pelo posto de saúde”. Além desses fatores, algumas reflexões 

específicas propiciaram uma percepção deste, como 

um lugar que você sente mais, que você se volta mais pra você, 
se volta mais pra viver  em conjunto,  em comunidade.  Prestar 
mais atenção de que vida você está levando,  se está apenas 
vivendo, né? Mas o que é que você quer de sua vida, de que 
forma você quer viver a sua vida […]. As pessoas me receberam 
aqui  super  bem,  fui  muito  bem acolhida,  […]  eu  sinto  que  o 
pessoal  gosta,  confia  em  mim,  confia  no  trabalho  do  posto, 
principalmente, e de todo mundo. E eu me sinto daqui mesmo, 
parece que nasci aqui, cresci aqui, vivi aqui e só tou há 3 anos.

No caso de Seu Canuto, um terceiro profissional que se agregou à equipe, são 

relatados,  como  fatores  de  motivação  para  a  mudança,  “as  belezas  naturais,  a 

questão da tranquilidade do lugar, a receptividade da comunidade e a questão da 

diversidade  cultural.  O  que  você  tem  aqui  […],  em  termos  de  troca,  o  nível  de 

informação você consegue em qualquer capital, eu acho, do mundo.” Ao comparar 

com  outros  lugares  onde  desenvolveu  atividades,  cita  que  “não  teve  esse 

envolvimento” e um dos motivos pode estar relacionado ao fato de ter chegado à 

unidade “em uma época muito difícil, com poucos recursos, uma demanda reprimida 

enorme,  que  continua  grande  essa  demanda,  pela  interrupção  constante  dos 

serviços”. Essa carência pode ter contribuído para a criação de vínculos e construção 

de sentimentos de gratidão por parte das pessoas e um sentimento recíproco por  

parte  do  profissional.  Ao  comentar  sobre  os  momentos  em que precisa  viajar  ou 

passar muito tempo fora ele afirma sentir “saudade [do lugar], porque você chega, 

você sente aquela alegria, aquele pulsar. [...] eu me sinto abraçado o tempo inteiro 

pelas pessoas e pelo lugar”.

É possível notar a forma como os três expõem o respeito, a interação amorosa 

e essa criação de vínculos como marcante para a sua decisão de permanecer no 
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lugar. Porém, nesse quesito, um detalhe pertinente para a discussão é o fato dos 

profissionais graduados e melhor remunerados por sua função, não terem nascido no 

lugar.  Essa colocação não visa  questionar  o  sentimento  de pertencimento desses 

profissionais agregados à comunidade, tão respeitados e, por muitos, tratados como 

nativos.  Apontar  para  essa  situação  busca  evidenciar  a  necessidade  de 

descentralizar oportunidades de acesso à educação para evitar a obrigatoriedade de 

mudanças, daqueles interessados em continuar com os estudos, para lugares com 

menor  condição  de  acolhimento  no  sentido  amplo  da  palavra.  Sem  estas 

oportunidades  há  mais  dificuldade  de  contar  com  profissionais  comprometidos  e 

amorosamente  empenhados  na  busca  pela  melhoria  da  qualidade  de  vida  da 

população na localidade em que atuam. No caso desta unidade, parece haver uma 

benéfica  aceitação mútua entre  os profissionais  e  a  população,  mas essa é  uma 

reflexão necessária para todas as unidades de saúde em que não há, pelos mais 

diversos fatores, a construção de vínculos.

Para  a  maioria  das  pessoas  do  grupo  é  muito  mais  interessante  poder 

permanecer  e  exercer  suas  atividades  laborais  no  lugar  onde  nasceram,  pois, 

segundo Dona Lia, “você tem afinidade, [...] você gosta e não tá no meio assim, de 

tanta  violência  [...],  mas  eu  tenho  contato  direto  com  muitas  pessoas  de  outros 

lugares e que me convida pra ir [...]. Não vou, mas eu aprendo muito.”

Porém, a falta de opções para continuar com os estudos universitários força os 

citados  processos  migratórios,  algumas vezes mais  complicados e  pouco  efetivos 

pelos transtornos trazidos por ter que se moldar a novas formas de relação social e 

de condições de vida sem muitas opções de escolha. É possível observar a situação 

no relato de Dona Lua.

O que eu sinto falta aqui é de oportunidades de crescimento a 
nível de estudo, sabe? De fazer uma faculdade, alguma coisa 
assim, mas no modo geral, eu gosto daqui. Eu passei 10 meses 
lá em Salvador, eu quase entrei em depressão, eu não saía pra 
nada, eu ficava presa no quarto o dia todo, assim, que eu não 
tinha vontade de sair pra nada e voltei. Assim, eu gosto daqui. 
[…] Acho que tô presa aqui, as raízes fincadas. Minha família 
toda nasceu aqui,  minha mãe,  meus avós,  minha bisavó  que 
morreu com 103 anos. Nasceram todas aqui, se criaram aqui e 
morreram aqui. Então eu só não nasci aqui, mas eu sou daqui, 
sou nativa.
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Atento a essa problemática, este estudo é desenvolvido em conjunto com uma 

equipe que vivencia uma situação diferenciada em relação à maneira como foi criado 

um vínculo profundo com a população. É possível que muitos dos aspectos tratados 

nesta pesquisa sejam influenciados pela escolha dos profissionais em morar no lugar 

e viver todas as suas interações.  Essa perspectiva da formação de vínculos com 

todos os profissionais da saúde da família é um ponto importante para análise e uma 

categoria pertinente a ser pensada para qualquer estudo realizado sobre o SUS.

4.2.3 O significado de ser membro da sociedade para a equipe

Ser membro, de acordo com os relatos da equipe, passa a ter uma conotação 

relacionada a algum grau de parentesco, ao ser sugerido, por alguns, a sensação de 

ser parte da família e de ter construído uma relação de confiança, de amizade, ou 

seja, criação de vínculos mais sólidos. Além disso, são trazidas as ideias de união, 

carinho e afeto como características fundamentais na formação desses vínculos.

Seu Farinha, ao comentar sobre a sensação de sentir-se membro, apresenta a 

dificuldade disso ser descrito, afinal em decorrência da “chegada de tanta gente de 

fora se criou uma espécie de você é nativo, você é de fora. Os nativos fazem questão  

de me dizer, há um tempo atrás, que não, que eu sou nativo.” Assim, ao mesmo 

tempo que revela sua alegria com esse reconhecimento, o autor acrescenta alguns 

fatores relacionados a essa sensação como, por exemplo: “a forma como eles me 

abraçam,  a  forma como quando eu entro  na casa deles eu sou um parente  que 

chegou – isso, isso – entende? E a forma como eles entram em minha casa também, 

eles são meus parentes e pronto.” Em um de seus comentários, Seu Farinha cita um 

exemplo concreto de como percebeu a criação do vínculo a partir de uma experiência 

de  abraço,  em  que  considera  ter  ocorrido  a  superação  de  uma  barreira  cultural 

instituída na relação entre gêneros, após ter realizado um parto pouco tempo depois 

de ter chegado na cidade.

O primeiro sábado que eu encontrei ela na feira [...], ela me deu 
um abraço completamente diferente da forma como todo mundo 
aqui […]. Eu era novo aqui, então eu procurava dar um beijo e 
tal  como  uma  forma  de  saudação,  mas  nem  sempre  […], 
algumas pessoas eu dava um beijo, mas a maioria não, era bom 
dia, apertando a mão e tal. Mas ela simplesmente me deu um 
abraço  como se  eu  fosse  uma mulher.  Na  hora  que  ela  me 
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abraçou, eu tive a sensação de que eu era uma mulher e a partir 
daquele momento as mulheres começaram a me abraçar como 
se eu fosse uma mulher, porque eu tinha feito o parto. Eu achei 
aquilo  uma  coisa  tão  interessante,  tão  interessante,  essas 
coisas  se  diluem  com  o  tempo,  essas  coisas  não  são  mais 
assim, mas naquela época eram.

Dona Socorro, apesar de ter nascido no lugar, o que lhe possibilitava “um certo 

conhecimento e um vínculo de amizade com a maioria das pessoas da comunidade", 

ainda revela que quando começou a trabalhar com as atividades formais de saúde, 

sentiu uma dificuldade inicial pelo fato de que “as pessoas não têm aquela confiança 

de  início  quando você  começa,  mas aos  poucos  foi  construindo  uma relação  de 

confiança”. Hoje, as pessoas procuram por ela para realizar as primeiras etapas do 

atendimento  e  ela  sugere  que  isso  é  decorrente  do  “vínculo  de  amizade  e  pela 

confiança que eles têm comigo. E, qualquer coisa que precisam, me procuram." 

Uma  dificuldade  similar  foi  sentida  por  Dona  Lia  no  início  do  trabalho, 

especialmente, quando precisava fazer perguntas mais íntimas da família ou da casa 

para preencher os questionários utilizados durante as visitas. “Eles se fecham um 

pouquinho,  mas  quando  eles  passam  a  conhecer  o  agente  de  saúde,  passa  a 

conhecer o profissional de saúde, elas já pega confiança e cria um vínculo”. A partir  

da superação gradual dessa dificuldade e com a efetiva aproximação é construído 

“um vínculo muito forte que [...] eles lhe considera como se fosse alguém da família,  

um irmão, um pai, sabe, assim e é legal [...] essa parte, mas no começo tem sim essa 

resistência, mas depois.” 

Essa construção processual  na interação da comunidade com a equipe de 

saúde é influenciada pelas relações construídas previamente, mas ainda assim há 

necessidade de um processo de adaptação e de construção da confiança diante da 

nova atividade desenvolvida. Porém, de acordo com Dona Lua, “quando as pessoas 

elas percebem que você faz um trabalho direito, que você faz seu trabalho afim, que 

você tem uma dedicação, que você se importa com ela, que você quer o melhor pra 

ela, que você respeita, é claro que isso fortalece muito a relação”. Esse é o período 

de construção da confiança e do vínculo com aqueles que passam a atuar na saúde,  

afinal

as pessoas aqui elas pesam muito isso. A relação de cuidado, 
de respeito que a gente aqui da equipe tem com seus usuários 
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[…].  Então,  você  tem  essa  ligação,  entendeu?  A  população 
percebe que você se entrega, que você procura fazer o melhor 
e eles devolvem com carinho, com atenção (DONA LUA).

Dona Borboleta reforça a importância e influência do “vínculo” quando afirma 

que as pessoas do lugar “são mais unidas” e elas sentem que “tem mais o carinho,  

tem mais  o  afeto”.  Seu Canuto também faz questão de trazer a sensação de ter 

criado vínculos familiares ao afirmar: “eu me sinto como filho, como irmão, como pai,  

como tudo, sabe? [...] eu me sinto abraçado aqui. O lugar é muito acolhedor.”

Essas falas acabam por convergir diante da importância dada pela equipe de 

saúde para  a  construção  de  vínculos  e  para  fortalecer  o  sentimento  de  que  são 

membros da sociedade. Para isso acontecer de maneira mais efetiva no SUS, Dona 

Paciência  defende  que  todos  os  profissionais  da  saúde  da  família  residam  na 

comunidade em que atuam e considera que deveria ser “pré-requisito que nem os 

agentes comunitários, você morar no local em que você trabalha.” Como relato de 

experiência, Dona Borboleta comenta que isso "facilitou o contato, porque a gente já 

mora aqui [...] Então, já melhora o trabalho com as pessoas. Então, isso ajuda muito".  

Seu Farinha sugere que "aí se estabelecem vínculos mais profundos" e argumenta 

que as pessoas passam a participar das ações da unidade de saúde não por serem 

convidadas por um profissional qualquer da equipe de saúde, 

é aquela pessoa específica que eu gosto, que eu amo […] e que 
me ama também, que me valoriza, que sempre me tratou bem, 
que, quando eu estive doente, veio me cuidar, que quando eu 
fiz aniversário da minha filha tava aqui e trouxe presente pra 
minha  filha.  [...]  Essa  é  uma coisa  extremamente  importante 
para que as coisas deem certo.

4.2.4 Gestão compartilhada: organização da equipe e o processo de decisão

A maneira como as pessoas do lugar se relacionam parece ter trazido reflexos 

diretos para a organização da equipe. Nas entrevistas, diversas falas contribuíram 

para  entender  melhor  como  as  relações  buscam  superar  a  ideia  de  utilizar  as 

hierarquias para demarcar territórios de poder. Essa desconstrução cria uma outra 

lógica  de  organização e  contribui  para  o  trabalho  ser  desenvolvido  com base  no 

reconhecimento compartilhado da importância de cada atividade, além de possibilitar 
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a participação  direta  na  definição  das  prioridades  de  ação,  dos  propósitos  e  dos 

métodos.  Isso  propicia  um  ambiente  diferenciado  e  resulta  em  uma  forma  de 

organização  em  que  tanto  as  responsabilidades  quanto  os  benefícios  são 

compartilhados de acordo com decisões coletivas. 

Com  frequência,  as  organizações  precisam  reavaliar  seus  métodos  para 

conseguir lidar melhor com os problemas e confrontos gerados pela maneira como se 

conduz o processo de tomada de decisão. Em algumas situações, de hierarquia bem 

demarcada e em que existem os papéis definidos dentro da estrutura de poder na 

instituição, pode ser inviabilizado o processo de construção coletiva e de incentivo à 

participação  social.  Essa  situação  pode  interferir  diretamente  na  cultura  de 

participação dentro da sociedade por meio da naturalização das relações de poder, 

pois  esse  aprendizado  é  influenciado  pelas  experiências  cotidianas.  Se  a  cultura  

institucional é permeada por práticas impositivas dentro do processo político e social, 

o  sujeito  contará  com  menos  referências  na  busca  por  sua  autonomia  e  pode 

submeter-se a uma relação de dependência, avessa a processos de transformação 

do modelo de sociedade (MOTTA, 1981).

Esse cenário tornar-se-ia um limitador para a discussão a respeito das formas 

de  organização  social,  caso  restringisse  o  debate  político,  ao  omitir  divergências 

científicas e ideológicas. Nessa condição, parece ser indiferente, para a maior parte 

dos  eleitores,  se  a  gestão,  ao  ocupar  seus  cargos,  mantem  a  mesma  estrutura 

hierárquica  e  se  promove  ou  inviabiliza  a  participação  social  na  formulação  de 

políticas públicas.

É importante, também, registrar a incoerência de se discutir uma comunicação 

dialógica  no  interior  de  culturas  organizacionais  baseadas  em  perspectivas 

hierárquicas de centralizar decisões. Afinal, não existiria muito sentido em pessoas ou 

grupos, que se dizem promotores da participação social,  chegarem ao poder com 

adoção das mesmas práticas centralizadoras dos projetos colonizadores e ditatoriais. 

A demarcação das hierarquias, que privilegiam individualidades ao invés de projetos,  

precisa ser analisada, em cada ação tomada, caso exista o interesse em propor um 

modelo de sociedade com uma participação social mais efetiva. 

No  caso  da  equipe  da  unidade  de  saúde,  as  práticas  de  educação  e  de 

comunicação sofrem influência  direta  da forma como as decisões são tomadas e 

como é construído um processo mais autônomo em que todas as pessoas da equipe 

se tornam autoras dos projetos desenvolvidos, em especial os de educação. Dona 
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Dora torna-se porta-voz de uma resposta bastante direta a respeito da tomada de 

decisões na equipe, que foi unânime em todas as entrevistas. Segundo ela é “tudo na 

reunião”. Dona Lia confirma: "aqui tudo se decide em equipe". Essa é uma postura 

comentada, também, por Dona Socorro: "aqui sempre tudo é discutido em reunião. 

Eles nunca fazem as coisas sozinho".

Seu  Farinha  destaca  o  fato  da  equipe  ter  "uma  possibilidade  de  um 

relacionamento direto sem esses autoritarismos desagradáveis" e ao comentar sobre 

a pessoa com atribuições mais relacionadas com a gestão dos processos, afirma ser 

"uma pessoa tremendamente inclusiva e democrática.  Então, pronto, a coisa ficou 

perfeita." 

A  forma  de  organização  é  citada  por  Dona  Paciência,  ao  comparar  a 

perspectiva  adotada  pelo  grupo  da  unidade,  com  outras  equipes  com  as  quais 

desenvolveu atividades no passado. Além disso, cita a importância de desconstruir a  

ideia do poder simbólico resultante da profissão ou do cargo. 

Em outros lugares que eu trabalhei sempre tinha uma hierarquia 
assim  na  vertical,  né?  Sempre  que  as  pessoas  mandavam 
fazer,  a  gente  desempenhava  algumas  funções  que  era 
mandado.  E  aqui  na  unidade,  todas  as  decisões  elas  são 
compartilhadas. A equipe decide junto, qualquer coisa que for 
decidida  tem  que  ser  na  reunião,  a  gente  tem  reunião  toda 
semana.  Toda sexta-feira  pela  manhã tem reunião  e tudo se 
discute e decide nesta reunião. A palavra do médico não é mais 
do que a recepcionista. A moça que trabalha na limpeza não é 
menos que a enfermeira. Todo mundo tem o mesmo valor, tem 
a  mesma  importância  [...].  Igualitário,  aqui.  Todo  mundo 
contribui,  todo  mundo  decide  junto.  Se  não  agradou  é  na 
reunião  que  fala,  se  quiser  fazer  alguma  coisa  a  mais  é  na 
reunião que fala, só faz se for concordado por todo mundo.

Seu  Canuto,  reforça  que  para  a  tomada  de  decisões  “não  temos  uma 

hierarquia.  A comunicação, ela flui  em qualquer dos núcleos do posto”.  Ele ainda 

comenta sobre a importância da abertura para a equipe poder interferir nos processos 

de decisão, “porque isso acaba dando empoderamento para qualquer dos membros.”

Dona Borboleta também considera a reunião periódica "muito importante pra 

desenvolver o trabalho de cada um e melhorar.”  Para ela a perspectiva de tomar 

decisões coletivamente contribui  para melhorar “o trabalho do agente de saúde, o 

trabalho de cada um e na comunidade também, a gente tem muito amor, bem bonito  

quando se faz um trabalho desse."
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Em busca de reduzir o impacto das hierarquias nos processos organizacionais, 

a equipe considera apenas a existência de diferentes atribuições. Porém, na tomada 

de decisão, ao participar de atividades e mesmo quando há possibilidade do grupo 

receber prêmios ou recursos extras, os benefícios são divididos de maneira igual, ao 

contrário de outros exemplos citados por eles, em que são criadas categorias para 

garantir  percentuais  diferenciados  de  acordo  com  uma  hierarquia  que  define  a  

importância de cada atribuição. Para o grupo, todas as atividades são importantes e o 

funcionamento da unidade depende da satisfação de toda a equipe com as atividades 

desenvolvidas, pois é consenso que a remuneração não é suficiente para garantir  

bom desempenho.

Contudo,  foram  relatados  problemas  na  relação  com  a  gestão  municipal, 

principalmente,  em  períodos  próximos  de  eleições  em  que  a  maior  parte  dos 

membros da sociedade resolvia apoiar a oposição à gestão que estava em fim de 

mandato ou à recém-eleita. Foram citadas situações como a instabilidade no repasse 

de verbas e  a  falta  de materiais  em determinados períodos,  o  que prejudicava a 

saúde das pessoas e a execução regular dos projetos planejados. Porém, nenhuma 

dificuldade enfrentada foi suficiente para a equipe deixar de oferecer o devido cuidado 

para  a  população.  Para  Dona  Lia,  “apesar  de  às  vezes  não  ter  muito  apoio  da 

prefeitura,  a  gente  faz  por  a  gente,  tipo  assim,  pensando  na  comunidade”.  Essa 

afirmação demonstra a necessidade de superar as dificuldades de maneira autônoma 

para  garantir  as  ações  de  cuidado.  Em  paralelo  a  essa  tentativa  de  buscar 

alternativas inspiradas na autogestão, continuavam a ser promovidas pressões junto 

aos  gestores  municipais  para  garantir  a  qualidade  e  ampliação  dos  serviços, 

conforme as necessidades e a demanda. Seu Canuto faz um comentário que exprime 

questões fundamentais para esse debate. Para ele,

o  SUS  é  maravilhoso,  é  perfeito.  Eu  acho  que  é  um  dos 
melhores sistemas de saúde no mundo, só que na teoria. Na 
prática, a gente tá longe. Teoricamente é um, já tá lá, eu acho 
que muito pouca coisa precisa ser modificada, mas na prática a 
coisa  não  funciona,  existe  uma  dificuldade  muito  grande  de 
efetivar  as  políticas.  Principalmente,  por  causa  das 
desigualdades na distribuição dos serviços e de renda […]. No 
nosso caso aqui, a gente lida o tempo inteiro com carência de 
recurso, mas a gente não para. Se a gente tem, hoje, falta de 
um determinado material,  a gente vai, durante as discussões, 
durante  as  reuniões  de  equipe,  tentando  ver  em  termos  de 
estratégias pra solucionar nossos problemas em saúde, o que é 
viável  naquele  momento,  o  que  é  que  a  gente  pode  fazer. 
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Então, a gente trabalha o tempo todo com isso. Dentro dessa 
viabilidade, mas a gente precisa que se discuta essa questão 
dessa superação da iniquidade na distribuição.

Essa postura autônoma, que resulta em uma maior iniciativa para enfrentar 

problemas e lidar com as situações, parece fazer parte da cultura local e decorrer do  

fato de ser um grupo social que construiu práticas solidárias a partir das dificuldades 

sociais  vivenciadas  ao  longo  de  sua  formação.  Esse  modo  de  agir  refletiu-se,  

também, na perspectiva autogestionária que tornou-se necessária para estruturação 

e manutenção da rádio em que foram desenvolvidos os programas.

A gente começou, foi aprimorando e um doava uma coisa, outro 
emprestava outra e aí [...] funcionou só por volta de 7 meses. 
[...] Começava a anunciar recadinhos de reunião, começava já a 
oferecer música e tal, e começou que o pessoal via como uma 
brincadeira  [...].  Daí  como eu  trabalhava  como guia  também, 
todo mundo que eu guiava eu [...] falava sobre a rádio. […] Aí o 
que é que aconteceu, comecei a ter uma ajuda da comunidade, 
a  comunidade  sempre  apoiou.  [...]  Daí,  foi  surgindo  várias 
doações, um doava um microfone […], o pessoal emprestava 
alguns aparelhos, tipo aparelho de cd, microsystem, microfone, 
caixa  amplificada  que  [Seu  Farinha]  emprestou. […]  [Uma 
colaboradora],  que sempre apoiou também a rádio com apoio 
da associação de comerciantes, ela sempre conseguia com eles 
várias  coisas  que  [...]  precisava,  tipo  pedestal  de  microfone, 
microfone  novo.  Ela  pedia  pro  pessoal  aí,  então  a  gente 
conseguiu um md [...], ela conseguiu um dia uma mesa nova, 
porque a minha tinha dado problema e ela conseguiu. Então, 
sempre, sempre ela apoiou [...] a rádio (SEU IAMANDU).

Em  decorrência  do  apoio  de  diversas  pessoas  e  organizações,  a  rádio 

conseguiu  melhorar  sua  estrutura  e  construir  uma  relação  diferenciada  com  a 

população, condição que possivelmente contribuiu para uma maior legitimidade desse 

meio de comunicação. Para alguns dos membros da equipe de saúde, o fechamento 

da rádio aconteceu em decorrência da intervenção da política partidária  e de um 

sistema  de  concessões  que  favorece  instituições  em  detrimento  dos  interesses 

coletivos.  Essa  visão  parece  fazer  parte  da  percepção  da  existência  de  práticas 

clientelistas. De acordo com Dona Lua, o processo de legalização depende “muito de 

política, de vontade política e infelizmente até agora nada”. 

Seu  Farinha  considera  que  irá  demorar  “até  que  o  governo  resolva  dar  a 

licença,  sem  ter  um  deputado  atrás”  e  isso  gera  uma  sensação  de  que  há 
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necessidade de buscar por intermediários para ter acesso a determinados direitos. 

Este autor chegou a me pedir, durante a entrevista, que, no caso de encontrar “algum 

cara importante por aí”,  tentasse lhe perguntar:  “como é que pode impedir  que a 

comunidade tenha acesso a um negócio desse?”

Cara, eu tenho saudade desse programa de rádio, puta merda, 
eu tenho muita saudade, era muito legal, muito legal, tou doido 
pra que resolva-se essa questão,  porque a gente já  recebeu 
uma correspondência do ministério dizendo que foi um equívoco 
terem tirado os aparelhos e que eles iam resolver a situação, só 
que já tem mais de 3 anos e eles não resolvem a situação. É 
uma  merda  isso,  porque  a  rádio  era  essencial  para  a 
comunidade. O povo adorava a rádio, era muito legal. […] Eu já 
pensei em escrever uma carta pra Dilma sobre isso, sabia? Não 
sei se vai adiantar,  mas eu já pensei em escrever uma carta 
para a própria presidente. Eu sei que ela nem lê, mas ela podia 
encaminhar pro lugar certo. 

A  partir  dessas  considerações  parece  haver  um entendimento  que  as  vias 

institucionais acabam sendo permissivas a abordagens clientelistas,  ao gerar uma 

dependência direta de interação com indivíduos que exigem benefícios em troca de 

determinados “favores”. É fundamental ampliar a discussão sobre as consequências 

das  intervenções  político-partidárias  na  qualidade  dos  serviços  e  das  posturas 

adotadas na relação dos membros da sociedade com a gestão pública.

4.2.5 A relação interna da equipe 

Apesar da burocracia estatal tentar impor estruturas hierarquizadas, o grupo da 

unidade fez relatos a respeito de uma diferenciada relação, com respeito e admiração 

mútuos. Essa é uma situação que parece repercutir diretamente no acolhimento, na 

satisfação e em um maior empenho na realização nas atividades. Isso emerge em 

uma das falas de Seu Farinha, que afirma se “sentir honrado por participar dessa 

equipe, porque essa equipe realmente funciona, é impressionante.” 

Dona Borboleta utiliza-se da perspectiva afetiva para argumentar sobre uma 

relação em que todos se ajudam.

Gosto de todo mundo. Todo mundo amigo. A relação nossa é 
ótima,  entendeu?  Tá  um  pra  ajudar  o  outro,  pra  ouvir  as 
dificuldades, tudo. O apoio, o trabalho. Quando a gente tá com 
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um problema, a gente traz,  nós discutimos e tem essa ajuda 
toda um com o outro, não tem essa divisão.

A  dimensão  afetiva  também  é  valorizada  por  Dona  Lia,  ao  ressaltar  a 

proatividade e apoio mútuo. Para ela, “as pessoas são maravilhosas, eu não tenho o 

que falar, só coisas boas, pessoas amigas, pessoas que tão ali pra trabalhar mesmo. 

- Vamu fazer isso?/ - Vamu/ - Vamu fazer uma visita?/ - Bora." Além disso, cita a  

superação do diploma universitário como barreira na interação da equipe e comenta,  

também, a respeito da construção compartilhada na tentativa de resolver problemas.

A gente não costuma chamar  aqui  o  médico  Dr.  [Farinha],  a 
gente  acha  meio  estranho.  [...]  E  é  uma  relação  boa,  eles 
buscam  o  objetivo  de  trabalhar,  a  equipe  tá  sempre 
solucionando  alguns  problema,  que  tipo,  se  aparecer  algum 
problema a gente tá tentando resolver da melhor forma.

Para Seu Canuto não é muito diferente,  pois,  para ele,  "a nível  pessoal,  a 

relação é maravilhosa;  a nível  profissional,  muito mais.  É um privilégio estar  aqui 

trabalhando com a equipe, porque nós administramos muito bem as dificuldades, os 

problemas  que  todo  mundo  tem.  Pra  isso,  as  reuniões  de  equipe  são 

importantíssimas.”

Dona  Paciência,  em  sua  argumentação,  faz  uma  comparação  com  outros 

lugares  em que desenvolveu  atividades,  levantando  aspectos  de  competição  que 

vivenciou,  em  contraste  com  a  atual  perspectiva  de  colaboração  e  felicidade 

vivenciada pela equipe. 

Eu  passei  por  alguns  municípios  de  interior  e  não  tinha 
harmonia,  amizade,  alegria  de trabalhar  junto.  Trabalho,  todo 
mundo  trabalhava,  mas  tinha  muita  competição,  tinha  muita 
queixa do trabalho,  dos colegas de trabalho.  Isso sempre vê. 
Aqui a equipe mesmo, a gente é feliz por estar trabalhando, feliz 
por estar junto, feliz por estar fazendo um trabalho que tá tendo 
um resultado legal.

Um dos argumentos trazidos por Seu Farinha, como possível viabilizador de 

uma relação mais fraterna, está diretamente relacionado, também, com a construção 

de relações antes da existência da unidade, o que reforça a importância de uma 

maior inserção dos profissionais da saúde na comunidade em que atuam.
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As agentes comunitárias de saúde, exceto uma, eu conheci elas 
quando elas eram crianças. Então, a minha relação com elas é 
uma  relação  [...]  de  uma  pessoa  que  já  conhece  há  muito 
tempo, aquele tio, entendeu? Aquela pessoa, quase da família, 
entende? Então, tem toda uma relação estabelecida há muitos 
anos. [Dona Socorro], que é a técnica de enfermagem, ela foi 
fundadora deste posto e a minha relação com ela sempre foi 
muito de cooperação, uma cooperação muito estreita. [...] Minha 
relação com [Dona Socorro] era de amizade. Então, acabou que 
se  estabeleceu  um clima  muito  agradável  entre  nós  em que 
todos dizem o que pensam com alegria ou às vezes aborrecido 
[...], inclusive de mim, o que eu acho horrível (*risos*). Ninguém 
respeita o fato de eu ter 60 anos, ninguém respeita o fato de eu 
ser  um  velho,  ninguém  respeita  o  fato  de  eu  ser  médico, 
consequentemente, um cara muito importante (*risos*).

Esse jeito de trazer brincadeiras e risos durante a interação com as pessoas é 

uma característica de Seu Farinha que aparece nas falas e durante os programas de 

rádio, pois, assim como há uma amizade prévia entre algumas pessoas da equipe, 

essa relação também já existia com a população muito antes da chegada da unidade 

de saúde da família. 

Em diversos momentos das entrevistas aparecem comentários elogiosos entre 

as pessoas da equipe e é possível citar como exemplo a fala de Seu Canuto que 

considera Seu Farinha "um cara fantástico, assim, as ideias, ele chega, começa com 

mil e quer colocar as mil, correr atrás das mil. Ele é um cara elétrico, ele não para".  

Outro exemplo, é a fala de Dona Lua: “[Seu Canuto] é uma figura, uma figura, um 

artista, [Seu Canuto] é excepcional, a gente tem muita sorte aqui, muita sorte, [Seu 

Canuto] é o cara!” 

É  nesse  clima  que  o  trabalho  se  desenvolve  e  é  feito  por  pessoas  que 

demonstram respeitar-se internamente ao promover atitudes respeitosas na relação 

com as pessoas da comunidade em que a equipe está familiarmente inserida. Isso 

fica  bastante  evidente  nas  diversas  ações  da  unidade,  mas,  em  especial,  nas 

atividades de educação. Afinal, as dificuldades impostas pela institucionalidade não 

se tornam fatores impeditivos diante  da vontade de desenvolver  um trabalho que 

interage diretamente com as reais demandas identificadas junto com a comunidade.  

Para realizar  essas atividades o grupo parece ter  construído uma via  paralela de 

gestão que não se manteve dependente de recursos e de apoio da gestão municipal. 

Se  por  um  lado,  o  grupo  desenvolve  as  atividades  clínico-ambulatoriais  e  de 
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acompanhamento das famílias de maneira mais integrada com a gestão municipal, 

por outro, conta com apoio dos membros da sociedade para as mais diversas ações 

de  educação  e  de  promoção  da  saúde  propostas  com  autonomia  pela  equipe 

(ANEXO C).

Um outro aspecto pertinente a ser tratado em relação ao trabalho desenvolvido 

na unidade refere-se à satisfação do grupo com as atividades realizadas. Durante as 

entrevistas surgiram vários relatos a esse respeito, mesmo sem existir uma pergunta 

ou esse tópico no roteiro. Isso reflete uma sintonia que merece uma maior atenção, 

especialmente,  em  pesquisas  referentes  à  gestão  do  trabalho,  possibilitando 

comparações entre processos centralizados e propostas promotoras de uma efetiva 

participação. 

Um relato que resume bem esse sentimento expresso pela equipe é o de Dona 

Socorro quando afirma: “tenho muito amor à profissão, criei um vínculo muito grande 

com este trabalho e não faço questão nenhuma de me afastar daqui, sabendo que 

um dia eu vou me afastar que eu não vou poder ficar aqui [...], mas eu não pretendo ir  

tão cedo.”

Esse é um sentimento compartilhado e aparece em diversas falas da equipe. 

Dona Borboleta considera 

muito bom o trabalho, é bom e você tem que ter prazer e gosto 
pra enfrentar todas as caminhada, todos os dias e o que a gente 
tem é o gosto, é o prazer. […] Você é um pouquinho de cada 
coisa [...] e você tem que sentar, você tem que ouvir e participar 
junto também. E, graças a Deus, assim, pra mim é importante 
esse trabalho, não pelo dinheiro, mas pelo menos do fundo do 
coração você vê que as pessoas, elas gostam, elas gostam do 
meu trabalho, graças a deus. 

Já para Dona Paciência,

era uma paixão já, saúde pública, trabalhar com educação em 
saúde […]. Quando eu me dei conta do que era a enfermagem, 
eu tinha certeza que eu não queria trabalhar com doença, que 
não era o caminho. Ou eu teria que abandonar a faculdade e ir 
pra outro ramo ou encontrava outra saída. E a saída foi quando 
eu  descobri  saúde  da  família,  porque  a  gente  trabalha  com 
saúde, com promoção, com prevenção [...]  aí quando eu vi o 
concurso daqui, eu fiz, me apaixonei e pronto.
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Para Seu Canuto a escolha pela profissão veio desde cedo, "foi uma coisa que 

fluiu naturalmente. Ah, vou ser dentista! Tanto que nunca prestei vestibular pra outra  

profissão." Porém, depois de 12 anos trabalhando no serviço privado, 

chegou um tempo que eu comecei a questionar várias coisas, 
inclusive  qualidade  de  vida,  correria  do  mundo  moderno,  eu 
falei: – meu Deus, eu quero é calmaria e quero desenvolver um 
trabalho com saúde pública [...].  Tive o privilégio e a sorte de 
chegar [aqui].  Consegui me estabelecer aqui trabalhando com 
saúde pública, como dentista e com uma equipe como a que 
nós temos aqui.

Seu Farinha expressa a satisfação com a sua escolha profissional ao afirmar: 

“é uma coisa que eu sempre quis mesmo, que me toca profundamente. Gosto de 

medicina, sou louco por medicina, adoro meu trabalho, curto adoidado meu trabalho." 

Dona Lia também demonstra satisfação com a sua história que reflete o empenho 

pessoal  e o envolvimento da comunidade para superar alguns problemas em seu 

percurso.

Eu costumo dizer assim que eu nasci pra ser agente de saúde, 
porque em 98 eu fiz um concurso público e passei em primeiro 
lugar e fiquei trabalhando, aí quando foi em 2000, por causa de 
política  sabe,  que  eu  não  votei  no  prefeito,  eles  fizeram um 
documento lá, alguma coisa e me afastaram, assim, disseram 
que a gente tava afastada da função. Aí nisso eu fiquei de 2000 
até  final  2003  sem  trabalhar.  Aí  teve  manifestação  da 
associação daqui. [...] Aí teve novo concurso em 2004. Aí eu fiz 
a inscrição,  aí  fui,  fiz  o concurso, passei  de novo, aí  voltei  a 
trabalhar. Aí de 2004 pra cá já foi tudo regularizado, veio as leis 
e  tudo  e  fiquei  trabalhando  aí  só  saio  não  sei  quando,  só 
quando Deus quiser [...]. E, quando eu era criança, eu gostava 
muito assim, [...] eu ganhei uma boneca uma vez, aí eu pegava 
a  boneca  e  ficava  brincando  de  enfermeira  […].  Apesar  de 
alguns contratempos, né? Eu não penso em desistir.

Depois de compartilhar comentários a respeito dos membros da unidade de 

saúde,  posso  apresentar  por  meio  de  versos,  a  equipe  que  com  satisfação  tive 

oportunidade de conhecer e desenvolver esse trabalho. O que para alguns seria uma 

abordagem pouco científica, para mim é apenas o reflexo de uma implicação que não 

atrapalha o rigor, mas, apenas, demonstra um carinho e respeito a essa equipe de 

saúde por todo apoio oferecido na construção deste trabalho.
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E tem disso na saúde?

Estava eu lá no meu canto 
uma história a procurar
disse um dia um amigo
tenho uma de arrupiar.
Foi na saúde da famia
tinha um tar de acolhimento
que se vê em poucos lugá.

Tinha conversa, dança, brinde
muita comida e alegria
era uma equipe bem unida
tentanu si comunicá
Minha muié me perguntava
ir no SUS sem tá doente
sorrir numa USF?
é ruim de acreditá!

Eu no começo relutei
mas eu fiquei com umas pulga
essa história estava estranha
de ensinar pela saúde
Não tinha mar, mas tinha onda
e o amigo era querido
não tinha que discunfiá

Cunversei com o dotô
alguns detalhes eu lhe dei
quis saber o que achava
se agradava o que propunha
mas bem sereno ele me disse
quem define é a equipe
vá lá, eles que decidirão

Ao chegar ouvi uns gritos
era um homem muito alegre
ele cantava animado
e uma equipe acompanhava
sinuca é minha diversão
e mijar não dói mais não (2x)

Surpreso logo eu fiquei,
mas de longe me disseram:
não se preocupe
é Seu Canuto,
personagem, é ficção.
Foi uma ideia da equipe
de fazer um grande evento
pros homi lembrá de se cuidá

Achei diferente para um posto
gente trabalhar com tanto gosto
essa equipe preciso apresentar

Dora fica mais quieta,
muito esperta, sempre ativa
muita disposição pa trabaiá

Quis saber quem é Canuto,
descreveram de um só modo:
ê figura, é consenso no lugar

Paciência muito arretada,
vai pra curso, traz pergunta

faz a roda funcionar

Lua é muito informada
estudiosa, interessada

essa recepção, tem história pra contar

Socorro, ê muié simpática
quer cuidar de todo mundo

não tem hora, ela tá lá

Farinha é dotô sabido
lhe recebe com um sorriso

tudo quer compartilhar

e as agente comunitária
elas são muito empenhada

vão em tudo que é casa 
pra saúde promover

Tem a Borboleta animada
e a Lia empolgada

são artista em educar.

Esses foram entrevistado
me contaram suas história.
Acolhimento? É sem iguar

agradeço essa equipe
o apoio oferecido

não esqueço, vou voltar

digo aqui um até logo,
vou pra casa sem demora

mas disposto a ajudar.
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5. O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS

Ao discutir o processo de produção é necessário ter clareza que não existe um 

padrão único, mas etapas e fluxos descritíveis  relacionados a cada escolha. 

Independentemente da dimensão e do investimento, existem etapas importantes para 

uma melhor organização do projeto, tais como: a concepção, captura e  produção, 

além da finalização, mas, algumas destas, podem não fazer parte do planejamento 

formal  dos  desenvolvedores. Podem  ocorrer  diferenças  também  na ordem das 

etapas, na forma de organização e no rigor metodológico para cada produção.

Roberto  Musburger  e Gorham  Kindem (2005), em  abordagem  sobre  o 

processo de produção de tecnologias analógicas e digitais, dividem as etapas de 

produção em três: (1) a pré-produção consiste na preparação de propostas de 

projetos, sinopses, argumento, roteiro, lista de necessidade, horários de produção, 

orçamentos e storyboards; (2) a etapa de produção envolve a captura, gravação ou 

efetivo desenvolvimento do trabalho bruto; e  (3) a  pós-produção relaciona-se com 

todo processo de edição e finalização do material gravado.

Essa  subdivisão é similarmente apresentada por Paulo  Miguez  e Elisabeth 

Loiola (2010) em documento denominado “Diagnóstico do Audiovisual Baiano", em 

que as etapas são caracterizadas da seguinte maneira: (1) a produção “envolve a 

transformação de uma ideia em um produto audiovisual”; (2)  a pré-produção é 

subdividida em: fase   1   - “corresponde ao trabalho de criação, argumento, pesquisa, 

roteiro e storyboard”; fase   2   - “análise técnica” com objetivo de preparar as “listas de 

produção, que permitirão viabilizar e controlar a economia do projeto”;  e fase    3   - 

“elaboração do projeto, com a pré-definição do núcleo artístico (direção, produção; 

roteiro e atores), da mão-de-obra restante, da infraestrutura e dos insumos e serviços 

necessários”; e (3)  a pós-produção é  a  “etapa na qual o produto audiovisual é 

montado ou editado, sonorizado e finalizado [...] até a conclusão de sua matriz” (p.33-

35).

Essas etapas são propostas para a análise de diversos processos de produção 

de mídias,  mas  é  fundamental  considerar  que  as produções etnometodológicas 

podem  seguir  perspectivas diferentes das grandes produtoras e isso precisa ser 

evidenciado e discutido nestes novos contextos de produção social. Reconhecer 

essas diferenças nas produções autônomas pode contribuir com a discussão, pois 
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evidencia escolhas metodológicas baseadas nas condições locais que podem limitar 

alguns processos ou torná-los mais ricos pela necessária criatividade para superar os 

obstáculos de produção, muitas vezes, sem contar com apoio especializado.

Raquel  Paiva (2007), ao argumentar sobre a importância da comunicação 

comunitária no campo comunicacional, cita alguns dos pilares que justificam sua 

presença  e  deixa evidente como formas de organização e  o  levantamento  das 

necessidades locais podem influenciar na definição dos fluxos e processos. Para a 

autora, a comunicação comunitária (1) “constitui uma força contra-hegemônica”; (2) 

“atua na direção de uma estrutura polifônica”; (3) “produz novas formas de 

linguagem”; (4) “capacita-se para interferir no sistema produtivo”; (5) “gera uma 

estrutura mais integrada entre consumidores de mensagens” (6) “atua como propósito 

primeiro da educação”; (7) “pode engendrar novas pesquisas tecnológicas”;  e (8) 

permite “novas formas de reflexão sobre a comunicação” (p137-145).

André Virgens e Clarissa Moura (2009) também evidenciam a importância de 

uma comunicação popular alternativa, vinculada a grupos ou movimentos sociais, 

numa perspectiva de garantir a democratização do direito de produzir e compartilhar 

conteúdos como forma de superar o monopólio dos veículos de circulação midiática. 

Porém, é feito um alerta para o fato de não existir um modelo pronto sobre como criar 

veículos de comunicação populares, alternativos e comunitários, afinal, cada situação 

influencia diretamente nos processos e no percurso a ser construído. 

5.1 O CASO DO PROGRAMA DE RÁDIO DESENVOLVIDO PELA EQUIPE

Apesar da primeira transmissão com voz e música, por meio radiofônico, ser 

creditada  a  Reginald  Fessenden  que  a  realizou  em  dezembro  de  1906,  existem 

registros de outras experiências anteriores e a principal teria sido realizada no Brasil,  

em 1894, pelo padre Landell de Moura. A radiodifusão no Brasil começou a ganhar 

popularidade na década de 1920 e teve um forte crescimento até meados da década 

de 1950. Porém, com o fortalecimento da televisão, houve migração de público, de 

profissionais e de recursos investidos em publicidade para esse veículo. Na década 

de 1970 houve uma tímida recuperação das emissoras de rádio por conta de avanços 

técnicos, de uma maior atenção dada à transmissão FM (frequência modular) que 

permitia  novos  recursos  e  qualidade,  além  do  barateamento  dos  aparelhos 

receptores.  Desde então,  enquanto  a  televisão passou a direcionar  esforços para 
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tornar-se um veículo nacional, as emissoras de rádio têm buscado atender públicos 

regionais. O potencial apresentado por esse meio de comunicação atraiu interesse de 

diversos  autores  sociais  que  passaram  a  se  organizar  para  tentar  conseguir 

concessões públicas ou lutar pelos direitos à liberdade de expressão por meio da 

criação de rádios livres.  Porém,  essa reivindicação antiga tem sido marginalizada 

diante  de  interesses  políticos  no  intuito  de  limitar  o  potencial  de  intervenção 

proporcionado por estes meios comunitários de comunicação. Desde a década de 

1930  já  era  observado,  de  maneira  mais  contundente,  um  uso  político  das 

transmissões  radiofônicas  e  algumas  investidas  estatais  para  o  controle  das 

emissoras de rádio (NAHRA, 1988).

Embora  a  presença  direta  do  governo  Vargas  no  rádio  se 
verifique  a  partir  de  1937,  o  controle  governamental  sobre  o 
conteúdo da programação radiofônica já vinha sendo preparado 
desde 1934, quando é criado o Departamento de Propaganda e 
Difusão  Cultural,  responsável  pela  introdução  em  todas  as 
emissoras do país, da Voz do Brasil, programa diário de uma 
hora produzido sob a responsabilidade do governo central. 
Este  controle  é  intensificado  a  partir  de  1939,  com  a 
transformação  do  DPDC  em  Departamento  de  Imprensa  e 
Propaganda - o DIP - que teve plenos poderes - e os exerceu - 
de  fiscalizar  e  censurar  o  conteúdo  da  programação  das 
emissoras de rádio, do cinema, do teatro e dos jornais (NAHRA, 
1988, p.95-96).

De acordo com Cintia Nahra (1988), esse uso governamental e as ações de 

controle  são  perpetuadas  ao longo  da  história  e  a  radiofonia  passa  a  ter  grande 

influência nas disputas de poder, inclusive nos acontecimentos anteriores e durante a 

ditadura militar brasileira. No entanto, nesse período, a TV já passa a ser o veículo 

mais utilizado para legitimação governamental e o Estado passa a exercer sobre a 

rádio um papel mais direcionado para o controle, com uma rigorosa censura sobre o  

conteúdo, inclusive, com a proibição de executar  algumas músicas e compartilhar 

determinadas notícias. A autora apresenta alguns exemplos de notas recebidas pelas 

emissoras de rádio no país, essenciais para entender o nível de controle adotado.

A fim de evitar  dúvida  de interpretação,  reitero  determinação 
sentido  proibir  divulgação  de  qualquer  notícia,  ainda  que 
propaganda paga, crítica literária, crônica especial ou outro tipo 
de promoção da peça teatral, disco, livro, filme, etc. Calabar, de 
Chico Buarque de Holanda – (28/01/1974);
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De ordem superior fica proibida divulgação através de rádio e 
televisão de qualquer nota emitida por partido político em todo o 
território nacional – (07/04/1976);
De  ordem  superior  fica  proibida  a  divulgação  de  qualquer 
comentário  ou  notícia  sobre  manifestação  de  jornalistas  pela 
liberdade de imprensa – (07/06/1977).
(AS EMISSORAS, 1977, p. 14 apud NAHRA, 1988, p.99-100)

Apesar  dos  esforços  da  ditadura,  na  década  de  1970  começam  a  ser 

registrados relatos de experiência sobre o surgimento das rádios livres e algumas 

emissoras legalizadas com caráter popular, mas vinculadas à igreja, sindicatos ou 

cooperativas que “passam a dedicar-se não apenas à alfabetização, mas também à 

organização das populações campesinas, indígenas em torno de seus interesses” 

(NAHRA, 1988, p.110). Para a autora, uma rádio livre atua

questionando  na  prática  o  monopólio  estatal  sobre  as  ondas 
sonoras  e  permitindo,  por  essa  via,  a  livre  expressão  de 
qualquer  grupo  distanciado  dos  meios  de  comunicação, 
instituindo-o enquanto intérprete legítimo de seus atos, idéias, 
desejos,  utopias,  intérprete  enfim  de  seu  modo  singular  e 
coletivo de situar-se no mundo, de fazer história (p.111).

O crescimento do número de rádios livres e a discussão sobre a necessidade 

de democratizar o acesso aos meios de comunicação contribuíram para ampliar as 

pressões políticas para regulamentar a lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 

institui  o  serviço  de  radiodifusão  comunitária  (MALERBA,  2010).  Porém,  segundo 

Márcia Nunes (2007), apesar da articulação de organizações sociais, a Associação 

Brasileira  de  Rádios  e  Televisão  (Abert)  foi  a  principal  entidade  que  fez  pressão 

contrária  à  regulamentação  e  lutou  para tentar  restringir  o  poder  de  atuação das 

rádios comunitárias nessa legislação. Para a autora, a lei nº 9.612/98, ao restringir a 

potência  de  transmissão,  vetar  a  formação  de  redes  e  impedir  a  publicidade, 

“praticamente  inviabilizou  a  existência  da  maior  parte  das  experiências 

autenticamente comunitárias, favorecendo, na prática, a sobrevivência de emissoras 

ligadas a  políticos e comerciantes”  (p.107).  João Malerba (2010)  faz uma análise 

convergente e considera que a lei 9.612/98 “restringe e, em alguns casos, inviabiliza 

a radiodifusão comunitária no Brasil” (p.11).

 As limitações impostas pela legislação exigiram, dos coletivos responsáveis 

pelas rádios comunitárias brasileiras,  um aprendizado de práticas autogestionárias 
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para  garantir  a  continuidade  dos  projetos.  De  acordo  com  Marisa  Nunes  (1995) 

“essas emissoras nascem autônomas” (p.53) e 

um  caráter  de  alternatividade  bastante  claro  está  na  própria 
forma em que se organizam as rádios livres, muitas de forma 
autogestionária, como projetos pequenos de comunicação, nos 
quais  se  busca  descentralizar  a  informação  e  exercitar  a 
liberdade de expressão (p.70).

Nunes  (2007)  visualiza  um  papel  fundamental  das  rádios  comunitárias  no 

exercício da cidadania e, em sua história de formação, uma sólida relação com os 

movimentos sociais. Essas colocações demonstram a importância das lutas sociais, 

inclusive  as  protagonizadas  pelos  autores  sociais  da  saúde  coletiva,  construírem 

convergências  com  as  lutas  pela  democratização  dos  meios  de  comunicação, 

condição  que  viabilizaria  a  discussão  de  um  currículo  radicalmente  crítico, 

multirreferencial e fomentador da autonomia.

Para apresentar a rádio com a qual desenvolvemos este trabalho, fizemos a 

opção,  por  uma  preocupação  ética,  de  falar  apenas  do  programa  realizado  pela 

equipe  da  unidade  de  saúde.  Seria  pertinente,  para  o  propósito  do  trabalho, 

esclarecer detalhes a respeito de como surgiu e sobre como funcionava a rádio, mas 

essa  é  mais  uma  das  rádios  que  teve  sua  liberdade  cerceada  pelo  centralizado 

modelo de controle da mídia no Brasil. A estrutura atual, inclusive, limita intervenções 

do  judiciário  nas  questões  relacionadas  à  concessão,  conforme  apresentado  em 

acórdão  (BRASIL,  2009)  publicado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  que 

apresenta limitações jurisprudenciais, ao citar legislações relativas e o art. 22310 da 

constituição federal. Essa estrutura de concessões tem inviabilizado, por muitos anos 

ou em definitivo, a atuação de diversas rádios comunitárias, pois, conforme o acórdão 

supracitado,  referente  a um pleito para legalização de uma rádio  comunitária que 

estava há cinco anos sem resposta por parte do Executivo, a legislação não estipula  

um  prazo  de  resposta  para  estas  solicitações.  Porém,  o  acórdão  afirma  que  a 

administração  pública  não  pode ofender  de  maneira  injustificada  os  princípios  da 

moralidade e eficiência. Esta condição abre precedente para solicitação ao judiciário,  

por parte das associações, para fixar prazos de resposta aos pedidos de concessão.

10 Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, 
público e estatal.
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Neste estudo,  trazemos uma rádio que há mais de quatro  anos aguarda a 

autorização para continuar a contribuir com a comunicação comunitária. Todo esse 

processo  burocrático  tem  sido  uma  barreira  difícil  de  ser  superada  pelas  vias 

convencionais e, no caso da rádio comunitária, mesmo com a concessão aprovada, 

ainda existem restrições legislativas em relação à área de atuação e à potência do 

transmissor, o que limita sua abrangência, principalmente, em áreas rurais.

A situação colocada pela lei 9.162/98 e a demora de resposta aos pedidos de 

concessão para radiodifusão comunitária cria precedentes para relações clientelistas, 

ao  considerar  que  as  associações,  com  a  lentidão  nos  processos,  podem  ser 

convencidas  que  dependem da  intervenção  de  políticos  para  reduzir  o  tempo de 

tramitação ou para conseguir a concessão. Essa condição pode limitar a autonomia 

dos  produtores  de  mídias  comunitárias  caso  criem qualquer  relação  de  troca  de 

favores  com  políticos  ou  representantes  de  instituições  públicas  e  privadas.  De 

acordo com Malerba (2010),

o processo que foi instituído para a concessão da outorga às 
rádios comunitárias é altamente burocrático, lento e passível de 
apadrinhamento  político,  ajudando  a  arrastar  as  emissoras 
comunitárias para a ilegalidade e dessa forma, continuarem a 
ser alvo da repressão estatal (p.12).

No caso da localidade onde este trabalho foi realizado não é possível escutar 

rádios com frequência modular (FM) comerciais, pois, por conta da geografia do local,  

a  entrada  desse  tipo  de  onda  fica  impedida  para  essas  emissoras  com  pontos 

centralizados de emissão.  Ou seja,  todo espectro  de onda está  disponível  e  isso 

poderia  ser  considerado  no  momento  de  garantir  maior  celeridade  na  resolução 

desses casos. O fato de ter características de zona rural também mereceria outras 

discussões a respeito da potência do transmissor e sua área de atuação, mas essa 

seria uma nova e necessária luta pra alterar a legislação.

Em decorrência de um processo instaurado contra a rádio, trataremos apenas 

do programa sobre saúde e de alguns aspectos relacionados à importância desse 

veículo.  Por  respeito  a  esta  e  outras  rádios  que  estão  sendo  processadas,  fiz  a 

escolha de não incluir certos questionamentos para não correr o risco de prejudicar 

qualquer  um  dos  autores  sociais  entrevistados.  Assim,  por  conta  das  limitações 

impostas em relação ao raio de atuação e ao direito de fala para cada uma dessas 
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rádios, optamos por deixar cada pessoa, que participa desta leitura, refletir a respeito 

da problemática ou de como poderia se mobilizar para construir pesquisas, estudos 

ou ações que possibilitem contribuir com o processo de democratização das mídias 

no país.

Fechamos essa breve introdução sobre rádio com um relato de um dos autores 

entrevistados a respeito da importância desse veículo.

Bom, o rádio é tão importante [...]  que quando eu vim morar 
aqui o pessoal ia pra cima da serra, pense ir lá pra serra [...] 
com  rádio  portátil  pra  poder  escutar  rádio.  Ficavam  lá, 
escutavam um pouco e depois voltavam. Pô, velho, então você 
vê a importância da rádio nessa comunidade. Uma comunidade 
que não tinha rádio que era super isolada e tal e o pessoal fazia 
isso, entende? Quer dizer, talvez exista na coisa da comunidade 
algo  como rádio  uma coisa  muito  importante,  aí  com isso  a 
coisa foi  tão forte,  entendeu? [...]  A rádio  era tão útil,  rapaz. 
Tinha uma mulher que fazia um programa lindíssimo que [...] 
pegava pessoas que foram embora [...], nativas, telefonava pra 
elas e fazia entrevistas ao vivo. Porra, velho, nego chorava de 
emoção, era lindo, lindo, lindo, sabe? Uma coisa linda mesmo e 
isso acabou, sabe? Tudo quanto era coisa, você ia jogar, fazer 
um  campeonato  de  futebol,  todo  mundo  sabia,  sabe?  Muito 
triste,  muito triste.  A rádio  ter saído é uma perda irreparável, 
rapaz (SEU FARINHA).

5.1.1 Pré-produção

5.1.1.1 Surgimento da ideia do programa

Não existe muita clareza a respeito de como surgiu a ideia de criar o programa 

de rádio sobre saúde, mas há um consenso de que essa ideia foi lançada em uma 

reunião e o grupo já iniciou a discussão a respeito de como viabilizar o projeto. É  

possível  que  o  sentido  cooperativo  da  equipe  de  saúde  tenha  resultado  em  um 

sentimento de que a ideia foi gerada na interação do grupo por meio das reuniões 

sem a necessidade de citar um idealizador. Dona Borboleta compartilha uma resposta 

muito similar à fala de outros membros, para ela: "essa ideia apareceu de um trabalho 

daqui [...] foi daí que partiu, foi de dentro do grupo de estudo, da nossa reunião que a  

gente faz." O surgimento da rádio emerge nas falas como resposta à necessidade de 

ampliar a capilaridade, o potencial de compartilhar conhecimentos e a interação com 
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a comunidade. Porém, Seu Iamandu indica uma pista de como essa discussão pode 

ter chegado à reunião. Segundo ele, a rádio sempre contou com a colaboração de 

Seu Farinha, “desde a primeira caixa, até ele começou a contribuir com um valor por  

mês.” Por isso, Seu Iamandu afirma ter comentado com Seu Farinha: “- quando você 

quiser ler algum texto e tal, fazer alguma coisa, vamos ver uma maneira de você ter 

uma participação, porque você tá colaborando.”

Portanto, a ideia pode ter surgido a partir dessa provocação e ter sido melhor  

estruturada  durante  as  reuniões  seguintes  da  equipe,  de  maneira  que  em  um 

encontro seguinte com Seu Farinha, Seu Iamandu comentou sobre o fato dele já ter  

chegado com “tudo esquematizado, é como se fosse um sonho que ele teve”. Pelas 

conversas com a equipe não foi o sonho de uma pessoa, foi um projeto articulado 

coletivamente  com  resultados  satisfatórios  para  os  envolvidos  e  é  isso  que  será 

analisado neste estudo.

5.1.1.2 Objetivos do programa de rádio

No  primeiro  programa,  datado  de  14  de  fevereiro  do  Ano  111,  um  dos 

apresentadores, que até então era enfermeiro da unidade, afirmava que a proposta 

da  rádio  surgiu  “com  a  intenção  de  uma  atividade  educacional  do  PSF  para  a 

comunidade com a intenção de levar conhecimentos científicos, sociais e outros de 

forma simples e direta, contando sempre com a colaboração de vocês, ouvintes.”

Durante  as entrevistas  também aparecem algumas falas,  como a  de  Dona 

Socorro,  mais  próximas de uma perspectiva  de “melhor  divulgar  [...]  as  ações do 

posto de saúde”. Para Dona Lia, como o lugar “inteiro tá ali lhe ouvindo, foi mais uma 

maneira de levar uma nova informação pras pessoas que precisavam ficar mais por 

dentro  do  que  acontecia  no  posto”.  No  entanto,  a  autora  considera,  também,  o 

objetivo de “aproximar mais a comunidade.”

Para Dona Paciência,  “o  objetivo  geral  era  promover  saúde,  trabalhar  com 

educação em saúde, com prevenção”. Seu Canuto elenca a importância da interação 

e de “informar e conhecer [...], porque, a partir da informação, quando você vai buscar 

dados,  você  já  vai  também  conhecer  a  situação  melhor.”  Essa  perspectiva  de 

promover a construção do diálogo é exposta, também, por Seu Farinha quando cita a 

busca por “aumentar a capilaridade do posto, aumentar a troca com a comunidade, 

11 O ano em que o programa esteve no ar foi omitido por conta do processo contra a rádio.
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distribuir  mais  informações  sobre  saúde,  tudo  isso  era  objetivo,  graças  a  Deus, 

rolaram.”

5.1.1.3 Público a quem se direcionava

Não existia  uma parcela  da  população  específica  para  a  qual  o  programa 

estava direcionado.  A cada semana era  levado um tema e o  intuito  era construir  

conhecimentos relevantes para toda a população. Afinal, dentro de uma cultura em 

que  as  pessoas  colocam  o  afeto  e  o  cuidado  como  aspecto  importante  nas 

interações,  existe  uma  propensão  e  uma  busca  por  saber  cuidar.  Diante  disso, 

esperava-se  um  interesse  geral  da  população,  mesmo  nos  temas  para  grupos 

específicos, pois conhecer sobre aspectos da saúde do outro ajuda a saber lidar com 

situações  em  que  o  cuidado  é  requisitado  por  terceiros.  De  acordo  com  Dona 

Paciência,  “tinha programa que era mais  pra  mulheres,  outros que era mais pros 

homens, outros era mais pra jovens. Tinha os temas assim, dependendo do tema, 

mas sempre era pra todo mundo.”

5.1.1.4 Definição dos temas

Foi  unânime a afirmação a  respeito  de que a  metodologia  de escolha dos 

temas se deu a partir do levantamento de demandas na comunidade ou de propostas 

trazidas pelo grupo, acompanhados do debate aberto durante cada uma das reuniões 

semanais. De acordo com Seu Canuto, “os temas que a gente levou pra rádio, que a 

gente leva, aliás, são todos discutidos na reunião.” Dona Dora cita as provocações 

feitas  durante  a  reunião  para  estimular  a  participação  da  equipe:  “sempre  [Seu 

Farinha]  perguntava:  –  O  que  é  que  você  acha  importante  de  falar  no  próximo 

programa? / E a gente dava sugestões”. Dona Paciência também comenta a respeito 

desses convites à participação, “a gente via: - Ah, você acha que está precisando 

falar mais sobre o quê? […] / – Gente, qual vai ser o assunto do próximo programa de  

rádio? / [...] Aí cada um ia dando sua opinião [...]. Era em conjunto que decidia.” Para  

Dona Lua, as reuniões eram cruciais para identificação desses temas, pois discutia-

se o “que tinha mais necessidade de ser tratado e aí  era onde se desenvolvia e 

levava pra rádio, de uma forma bem descontraída mesmo, uma conversa, era tipo 

uma conversa aqui, eu e você, falando sobre saúde.”
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Pelos relatos, a escolha de temas tinha relação direta com o reconhecimento 

de uma demanda da população ou de uma necessidade evidenciada por meio de 

sugestões. Foi possível perceber isso, tanto nas entrevistas quanto nos programas 

em que os apresentadores comentaram se o tema havia sido sugerido pela equipe ou 

identificado a partir das sugestões e dúvidas apresentadas pelos demais membros da 

sociedade. Para Seu Farinha, a escolha dos programas também tinha relação direta 

com evidências epidemiológicas, pois, segundo ele, “se tinha muita diarreia [...], tinha 

um  programa  sobre  diarreia.  Se  tinha  muita  consulta  de  hipertensão,  tinha  um 

programa  sobre  hipertensão”.  No  programa  do  dia  17/04  do  primeiro  ano,  por 

exemplo, foram citados os casos de dengue em uma cidade próxima e seis casos de 

leishmaniose em cães no município, ambas situações foram utilizadas para comentar 

sobre a importância do cuidado coletivo em relação aos fatores que contribuem para 

proliferação dessas doenças. Podemos citar também os programas dos dias 16/07 e 

27/08 do segundo ano em que a escolha dos temas, respectivamente, “gastroenterite” 

e “catapora, conjuntivite  e piolho”,  foi  em decorrência de acontecimentos recentes 

com membros da sociedade. O autor também cita que havia

a  possibilidade  das  pessoas  [...]  telefonarem  na  hora  pra 
perguntar.  Rolou,  mas  não  foi  muito,  [...]  o  principal  era  o 
pessoal falar alguma coisa na rua ou na consulta: – Ei, você [...] 
não mandou um abraço pra mim, mande um abraço pra mim, 
pô,  qué  isso  e  tal.  /  Ou  então:  – [Seu  Farinha],  fale  de  tal 
assunto. / Ou: – Como é tal coisa? Que doença é essa? / Essas 
coisas, entendeu? Aí rolava. Leishmaniose foi uma necessidade 
da comunidade total. 

Dona Paciência também comenta a respeito desse aspecto interativo com a 

população.

Geralmente, o que a gente decidia era do que o povo falava. 
Nada formalizado, mas o que se falava, o que se ouvia ali na 
sala de espera, [...] nas conversas, o que os agentes de saúde 
traziam que o povo na casa falou, o que [Dona Lua] ouvia daqui 
da frente, o que a gente ouvia nas consultas, as queixas mais 
frequentes, as necessidades mais frequentes ou alguma coisa 
que tava acontecendo: [...] – Ah, tá tendo muita cárie, vamu falar 
de cárie.
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Para Dona Dora, “o pessoal sempre tem dúvida sobre alguma coisa na saúde. 

Tá doente assim, assim, aí já perguntava, aí a gente [...] já falava disso no próximo 

programa”. Segundo Dona Lia, “tinha pessoas que ainda ligava, que falava aqui na 

recepção pra sugerir o tema”, além disso, comenta a respeito da existência de “uma 

caixinha de sugestão aqui na recepção e que a gente deixou em aberto assim essa 

caixinha pras pessoas botar crítica, sugestão e até mesmo o nome do programa [...] e 

o tema que ia falar.”

Seu Iamandu também comenta a respeito de uma proposta lançada durante os 

programas para ampliar a participação dos moradores. Segundo ele, 

[Seu Farinha] começou também a pedir aos ouvintes pra poder 
dizer qual o tema do próximo programa, [...] isso também fazia 
com  que  as  pessoas  ouviam  mais,  porque,  por  exemplo,  o 
vizinho chegava e dizia: – Olha, porque não fala sobre a gripe, o 
resfriado? / Então, [Seu Farinha] anunciava: – Ó, a pedido de tal 
ouvinte a gente vai falar no próximo programa […] sobre gripe, o 
resfriado. Então, a pessoa que pediu falava: – Olha, vai falar, 
discutir sobre o tema que eu escolhi, vamu ouvir e tal. / Então, 
isso era bem interessante também, tinha muita coisa legal.

Porém,  Seu  Farinha  faz  uma  ponderação  a  respeito  da  necessidade  de 

mesclar sugestões de temas apontados nos diálogos e outras formas de perceber 

demandas locais ou temas pertinentes para cada momento. Segundo ele, 

muitas  vezes  era  a  comunidade  que  fazia  muitas  perguntas 
daquele  tema  e  entrava.  Muitas  vezes,  na  hora  que  eu  ia 
preparar eu dizia: – Ah, vou falar de tal assunto e ai falava e às 
vezes  o  assunto  que  eu  escolhia,  que  a  comunidade  não 
escolhia,  suscitava uma quantidade de pergunta e comentário 
tremenda.

Portanto,  a  definição  dos  temas  dependia  tanto  das  sugestões  diretas  da 

comunidade,  quanto  da  percepção  da  equipe  a  respeito  dos  assuntos  mais 

importantes, seja por conta da preocupação com alguma doença ou pela necessidade 

de compartilhar conhecimentos mais abrangentes sobre promoção da saúde e de 

caráter mais coletivo. 

5.1.1.5 A preocupação com a preparação prévia e o dilema do roteiro
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Apesar  de  uma  das  falas  de  Seu  Farinha  citar  o  fato  de  não  haver  uma 

proposta pedagógica estruturada, havia uma preocupação, por parte da equipe, em 

trazer  temas  importantes  para  fomentar  discussões  na  comunidade  e  promover 

reflexões  a  respeito  de  certos  comportamentos  prejudiciais  à  saúde  individual  e 

coletiva. Isso se refletia na importância dada ao debate com a equipe e aos estudos 

prévios para trazer informações expressivas, como fica evidente nos programas de 6 

e  13  de  março  do  primeiro  ano  em  que  foram  feitas  pesquisas  sobre  as 

consequências do uso de diversos medicamentos. Os resultados encontrados foram 

apresentados  aos  membros  da  sociedade,  com  ajuda  da  rádio,  no  intuito  de 

possibilitar  reflexões diferenciadas para aqueles que ainda faziam automedicação. 

Outros  programas também evidenciaram a realização de pesquisas  aprofundadas 

sobre alguns temas e, durante as entrevistas, foi comentado a respeito da existência  

de  um  grupo  de  estudo  que  também  contribuía  com  a  definição  dos  conteúdos 

tratados  durante  os  programas.  Ou  seja,  essa  preocupação  ampliada  acaba  por 

contrastar com a afirmação de Seu Farinha ao considerar que o programa “não tinha 

nenhuma proposta pedagógica, não. A gente é tão alucinado que na época eu tava  

casado com uma mulher pedagoga, poderia ter perguntado pra ela e nem me bateu.” 

É possível que esta fala revele humildade, preocupação ética e/ou uma análise 

baseada  na  visão  acadêmica  de  uma  prática  pedagógica  formal,  mas  a  práxis 

etnometodológica tem um enorme potencial de renovar e discutir qualquer construção 

proposta  pelas  diversas  ciências  e  não  é  diferente  nos  processos  de  educação 

popular. Mesmo ao considerar que a concepção do programa não partiu de alguém 

com um aprendizado formalmente obtido por meio de uma titulação acadêmica em 

pedagogia  e/ou  comunicação,  as  experiências  vivenciadas  e  o  processo  de 

autocrítica  dentro  da  equipe  possibilitaram essa  construção etnometodológica  que 

revelou grande potencial de promover saúde. Cada autor social sofre influência das 

diversas  ciências  ensinadas  na  academia  e/ou  dos  etnométodos  construídos 

empiricamente a partir do convívio social, mas cada ação é renovadora de processos 

e, potencialmente, criadora de novos modos etnometodológicos de agir  e produzir 

conhecimentos.

Em  relação  ao  roteiro,  a  pessoa  escolhida  para  abordar  o  tema  era 

responsável por produzi-lo, mas nem sempre esse documento era suficiente diante 

da dinâmica de um programa ao vivo, em que os comentários feitos por ouvintes 

poderiam mudar totalmente o que havia sido, inicialmente, proposto. Por isso, Seu 
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Canuto chega a afirmar que “rádio é a mesma coisa que você ser palhaço em circo, 

você tem que estar preparado pro improviso.” Ele cita o exemplo de sua primeira 

participação em que afirma ter pensado e preparado um roteiro, mas “chegou lá, foi 

totalmente diferente do que eu esperava. Tudo! Aí eu travei (*risos*). O cara da rádio 

[...], no intervalo: – Nó, você tá muito nervoso. / E aí quando foi na segunda parte, eu 

me soltei mais.”

Na visão de Seu Iamandu, apesar de comentar a respeito da existência do 

roteiro preparado por Seu Farinha durante suas participações, 

como ele sabe muito, ele traz isso mais como uma base, mas 
esse roteiro que ele trazia não interferia em nada, não interferia 
não, porque acho que como ele estudava bem o assunto em 
casa [...], ele começava a explicar, porque o cara também como 
é um médico excelente, então, ele já tem muito conhecimento, 
ele lê muito, [...] ele não tinha dificuldade na hora de apresentar 
e até lendo, como ele faz uma boa leitura, até lendo, não parece 
que tá lendo.

A maneira de conduzir a preparação e o programa é evidenciada em uma fala 

de Seu Farinha ao demonstrar sua satisfação com o processo.

Tinha  um  roteiro.  [...]  Eu  preparava,  mas  não  era  uma 
preocupação.  Era  massa,  entendeu?  Eu  já  preparava  dando 
risada, porque me ocorria durante a preparação umas ondas pra 
falar, entendeu? Então, era divertido, era tudo muito divertido. A 
grande onda dessa rádio é  que era tudo muito divertido,  não 
tinha onda de preocupação, não tinha.

5.1.1.6 Construção crítica e o processo de aprendizagem a partir da interação

A forma como a equipe se organiza e a periodicidade de reuniões e discussões 

em  grupo  contribui  para  uma  construção  coletiva  de  conhecimentos  baseada  no 

diálogo e no respeito à  crítica  como uma oportunidade para novos aprendizados. 

Para Dona Lia, “as críticas nos faz crescer. Assim, se você tem uma crítica, você vai 

levar pro lado bom, você vai analisar ali, você vai tentar melhorar.” 

A  interação  com  os  membros  da  comunidade  também  tem  resultado  em 

contribuições  para  ampliar  o  diálogo  e,  consequentemente,  as  construções 

etnometodológicas e, conforme comenta Dona Lua, é “uma forma de atuar […] bem 
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própria daqui”. A autora cita o exemplo da maneira como Seu Farinha adquiriu um 

modo “de ouvir as pessoas, de utilizar o conhecimento que ele tem, de utilizar as 

ervas. Isso tudo ele foi adequando à prática dele, ao lugar, [...] utilizar o que tinha e 

trazer coisas novas pra agregar, enriquecer.”

No caso dos projetos de educação, Seu Farinha faz uma colocação que ajuda 

a entender como há uma busca constante pela construção crítica não apenas do 

conteúdo,  mas  também  dos  métodos  adotados  pela  equipe  na  interação  com  a 

comunidade. Segundo o autor, “as pessoas aqui [...] gostam quando eu faço palestra.  

Eu, pessoalmente, acho que esta proposta já está um tanto esgotada, entendeu? E, 

por isso, a gente tá inventando e eu tô tentando me reciclar pra criar novas formas de 

comunicação.”

Essa situação de aprendizagem no processo também é evidenciada no projeto 

da rádio, pois todo o trabalho foi desenvolvido sem qualquer treinamento ou curso 

específico sobre como estruturar os programas. Todo aprendizado a respeito da parte 

técnica, da perspectiva da comunicação ou da proposta educacional ficou por conta 

da sensibilidade e dos conhecimentos adquiridos durante o processo ou em outras 

experiências  não  acadêmicas.  Seu  Canuto  relata  essa  situação  em  um  de  seus 

comentários: “eu cheguei lá no dia de paraquedas [...].  A gente não teve nenhum 

treinamento  em rádio,  nada,  nada,  nada.  Foi  mesmo com a  cara  e  a  coragem.” 

Segundo ele, a única orientação recebida foi: “– Você senta aqui, [Dona Paciência] 

senta  ali  e  você  não  fica  com  a  boca  muito  próxima  do  microfone”.  O  autor 

entrevistado afirma ainda não possuir “muita formação em práticas pedagógicas. [...] 

Tudo que eu tenho agora tá sendo adquirido com a capacitação durante o processo 

aqui da estratégia.” 

Situação similar é relatada por Dona Paciência, pois, segundo ela, “não teve 

nenhum  treinamento,  agora  eu  estudei  ouvindo  rádio,  [...]  pela  internet  mesmo, 

porque aqui não tem outros canais de rádio, aí comecei a ouvir outras rádios pra 

saber como é que era.” As dicas que afirma ter recebido também não foram muito  

diferentes e se resumiram a comentários como “fale mais distante, fale mais perto, dê 

uma  pausa,  ó  espere  a  musiquinha  passar.”  Segundo  ela,  em  sua  primeira 

participação “deu um nervoso enorme”, mas depois tranquilizou-se a ponto de não 

querer “nem que o programa terminasse.” A autora cita como um ponto forte para o 

aprendizado o fato da “população escutar e dar o feedback legal, foi muita satisfação, 

fiquei muito feliz assim.”
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Seu  Farinha  também  apresentou  os  programas  sem  qualquer  treinamento 

formal e afirma nunca ter escutado outros programas de rádio sobre saúde. Segundo 

ele,  “não  teve  aula  […],  mas  foi  tudo  assim,  a  gente  aprendeu  enquanto  estava 

fazendo.”  Por  isso,  ele  comenta  sobre sua participação da  seguinte  maneira:  “eu 

nunca tinha feito esse negócio. Quer dizer, eu já tinha sido entrevistado em rádio, 

televisão,  essas  coisas,  mas  entrevistado.  Foi  totalmente  na  tora,  eu  não  tinha 

nenhuma referência  anterior.”  O autor  cita  que escutava os programas realizados 

para identificar oportunidades de melhoria e relata a importância da discussão com a 

equipe na construção de uma estrutura para o programa adequada às necessidades 

locais. Dona Paciência confirma que a equipe comentava a respeito do que poderia 

ser melhorado, sobre a forma de falar ou sobre tópicos esquecidos. Segundo ela, “o  

pessoal sempre falava as coisas que não foram legais.” 

Além disso, Dona Paciência também cita que a equipe “tem uma tendência de 

ver  assim:  –  O  que  é  que  a  comunidade  tá  precisando?” Essa  é  uma  postura 

confirmada por Seu Farinha ao relatar algumas das preocupações que circulavam 

entre os membros da comunidade.

A gente ia  tentando fazer  as coisas,  conforme a resposta do 
público. Então, se o pessoal começava a fazer muitas perguntas 
em uma direção ou me parando na rua muitas vezes pra me 
perguntar...  Certas coisas eu levava pra lá, porque eu dizia: – 
[...] Se o pessoal tá perguntando é porque essa preocupação tá 
girando por aí. Então, eu levava lá [...] e era uma coisa muito 
lúdica, quer dizer, não tinha muito: – Ah, meu Deus, onde é que 
vai parar? Eu preparava todos os esquemas antes. Eu sempre 
preparei,  depois  eu  mostrava  [pro  enfermeiro],  ele  sugeria 
alguma coisa: – Ó tem que dar o aviso disso, tal. Ou pra [Dona 
Paciência] ou pra equipe que na sexta-feira eu sempre mostrava 
também […]. Eu devo ter cometido uma cacetada de erros [...] 
Bom, se cometi, foi um deslize que a turma não se encheu com 
isso,  porque  foi  uma  diversão,  todo  mundo  gostava  e  foi 
gostoso. 

Segundo Seu Iamandu, a estruturação do programa foi feita com autonomia e 

criatividade  por  parte  da  equipe.  Ele  comenta  que  o  programa foi  realizado  sem 

necessidade de muito apoio e cita o exemplo de Seu Farinha a quem diz ter dado 

apenas sugestões técnicas, “uns toques assim, mínimos. Mas ele, pelo fato de ser um 

palestrante, um bom orador, então, não teve dificuldade nenhuma". Para alguns, a 

participação  no  programa  foi  mais  fácil,  mas  todos  da  equipe  demonstraram  ter 
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adquirido  muitos  conhecimentos  durante  o  processo,  inclusive  sobre  saúde.  Para 

Dona Lia, ouvir os programas “era uma forma de estudar também, né? Você tava 

escutando, você tava aprendendo.”

Ao ser perguntado sobre sua experiência de participar do programa de rádio, 

Seu Canuto relata:

eu  era  um  profissional  muito  fechado,  muito  preso  a 
determinadas condutas. Eu não tive [...] experiência em trabalho 
com promoção e prevenção da saúde. Aí quando eu caí aqui, foi 
um outro  mundo,  você tem acesso à estratégia  da saúde da 
família, eu comecei a estudar, a equipe começou a me ajudar 
pra você começar a entender o processo de trabalho com saúde 
pública. Aí, pronto, a partir daí, foi. Eu acho que eu me tornei 
mais aberto [...]. Eu melhorei como educador e como educando 
também, eu acho. Eu aprendi a ouvir melhor e eu acho que eu 
passo,  hoje,  as  mensagens  de  uma  forma  melhor.  Além  da 
equipe ter contribuído muito, a questão de curso, capacitação e 
da comunidade. Porque, quando você se sente em casa, então 
é  mais  fácil  essa  troca,  você  passar  informação  e  aprender. 
Então, eu me sinto assim... eu, hoje, mais preparado. Eu acho 
que graças a isso tudo que aconteceu.

Dessa  maneira,  fica  evidente  como a busca  pelo  aprendizado gerou maior 

interação e preocupação com os interesses do público participante do processo de 

produção desses programas em que todos demonstraram estar abertos, interessados 

e animados com a oportunidade para um novo aprendizado coletivo. 

5.1.2 Produção

Os programas de rádio, conforme apresentado, foram realizados por autores 

sociais interessados, mas sem formação acadêmica estrita nas áreas de educação ou 

comunicação. Portanto, neste caso em estudo, foi possível notar um grande esforço, 

em especial  por parte de Seu Iamandu, em aprender, durante o processo, a lidar 

melhor  com  a  parte  técnica  e  contribuir  com  o  programa.  A  opção  feita  para  o 

programa, ao invés de gravar, editar e compartilhar posteriormente, foi realizá-lo ao 

vivo e sem preocupações posteriores com atividades de pós-produção. Por isso, a 

abordagem  deste  tópico  está  centrada  apenas  na  etapa  de  produção.  Todos  os 

programas foram apresentados por membros da equipe de saúde com abertura para 

participação de convidados e de qualquer membro da sociedade com interesse em 
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interagir,  ao vivo, por meio de telefonemas. A equipe contava com apoio de uma 

pessoa na operação da mesa de som e que ajudava a atender os telefonemas e em 

tudo que fosse tecnicamente necessário durante o programa. Portanto, explicitaremos 

mais detalhes a respeito da estrutura do programa e seguiremos com as análises em 

relação a essa produção etnometodológica de interesse comunitário.

5.1.2.1 Análise dos programas

A análise dos programas foi feita com base nas observações da equipe e a 

partir  do  que  foi  possível  identificar  de  essencial  durante  repetidas  escutas  e 

catalogação – conforme Anexo D – dos trinta e oito programas de rádio gravados na  

íntegra  e  gentilmente  cedidos  para  realização  desta  pesquisa.  Como  referência, 

foram utilizados os critérios de avaliação propostos por Robert McLeish (2001) em 

seu  livro  totalmente  dedicado  à  produção  de  programas  radiofônicos.  Esse  autor 

subdivide  a  avaliação  das  mídias  produzidas  para  esse  veículo  nas  seguintes 

dimensões: (A) Avaliação da produção; (B) Avaliação da qualidade; (C) Avaliação da 

audiência e (D) Avaliação de custo.

(A) Avaliação da produção

Ao escutar os programas são notadas melhorias no processo de produção da 

rádio ao longo do período em que esteve ativa. Para esta dimensão são propostas 

subcategorias e apresentados detalhes que precisam ser considerados para garantir 

uma análise mais adequada. Seguiremos, na íntegra, o roteiro proposto que sugere 

discutir:  (1)  padrão  técnico  e  operacional;  (2)  razão  de  ser  do  programa;  e  (3) 

detalhes sobre seu conteúdo e formato.

(1) Padrão técnico e operacional: pelo que foi observado nos programas, é 

rara a ocorrência de  distorção audível, mas, é importante registrar a existência de 

alguns momentos em que a  inteligibilidade foi dificultada por variações de volume 

ou por pequenos problemas técnicos. Em alguns casos pareceu ser distância entre a 

pessoa e o microfone, mas em outros casos houve conflito entre os  volumes de 

vinhetas ou músicas de fundo com a locução, além de evidentes variações no volume 

entre  alguns  quadros  de  um  mesmo  programa.  Em  nenhum  momento  houve 
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dificuldade de compreensão por conta da voz e dicção dos apresentadores ou dos 

convidados, mesmo nos casos de participação por telefone. A aplicação de fades e a 

organização de algumas pausas também ficaram comprometidas em alguns trechos, 

mas em um número pequeno de ocorrências em relação ao todo. Já em termos de 

qualidade  de  som,  houve  uma evolução  considerável,  especialmente  no  uso  de 

vinhetas, possivelmente, por conta da doação ou aquisição de novos equipamentos, a 

exemplo dos microfones, que contribuíram com a melhoria dos programas. 

De qualquer maneira, é importante lembrar que esses detalhes são propostos 

pelo  autor  para  análise  de programas gravados e  editados,  mas nossa análise  é 

baseada em um programa ao vivo. Notamos que, mesmo com a transmissão ao vivo, 

poucos  são  os  detalhes  críticos  perceptíveis  em  termos  técnicos  durante  os 

programas.  Tanto  o  responsável  pela  parte  técnica  quanto  as  pessoas  que  se 

dispuseram a apresentar o programa tiveram um notável crescimento no processo. 

Portanto, o material produzido pela equipe tem potencial para ser utilizado em outros 

espaços,  rádios  ou  servir  como  podcasts.  No  diálogo  com  Seu  Iamandu  ficou 

evidente  o  empenho  na  busca  pelo  aprendizado.  Segundo  ele,  muito  do  seu 

desenvolvimento  na  área  técnica  aconteceu  a  partir  do  grande  interesse  pela 

radiofonia,  pela  sua  dedicação  e  pela  sua  abertura  a  novos  aprendizados  no 

momento em que recebia visitas de pessoas com dicas e sugestões para melhorar o  

processo e, portanto, o produto desenvolvido.

Na verdade, eu sempre fui fanático por rádio. Vou te contar uma 
coisa que pouca gente sabe, eu dormia com rádio na cabeceira 
da cama. [...] Eu ouvia muito AM, né? Que aqui dentro [...] não 
pega [FM]. Então, [...] toda vez que eu ia fazer um passeio [...] 
eu levava um rádio só pra ouvir FM, [...] todo lugar que às vezes 
eu ia acampar, então, eu ia exclusivamente só pra pegar rádio, 
pra ouvir. Então, eu ia ouvindo e aprendendo, né? Ouvindo pra 
ver  como é que os caras falavam e tal.  Aí  depois  com essa 
questão da caixa amplificada, dessas coisas que eu montei logo 
de início, eu fui entendendo como era o mecanismo. […] Então, 
eu  aprendi  foi  mais  dessa  forma,  foi  na  prática,  foi  ouvindo, 
observando como eles falavam, depois, de vez em quando, eu 
via  alguma  imagem  na  televisão  de  alguma  rádio  montada; 
comecei a perguntar, que eu sou um pouco curioso, né? Então, 
eu perguntava a alguém, pra que é que servia tal  coisa e fui 
aprendendo como é que funcionava,  como é que ligava cada 
coisa, qual a função de cada um, até na prática mesmo, depois 
que  [...]  eu  fui  aprimorando.  Eu aprendi  mais  assim,  ouvindo 
(SEU IAMANDU).
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(2)  Razão de ser do programa: para McLeish (2001),  este ainda não é o 

momento de avaliar  se foram alcançados os objetivos,  mas de identificá-los,  bem 

como ter clareza a respeito do público para o qual o programa se destina. Conforme 

abordado no item 5.1.1.2 e a partir da sistematização do que foi comentado durante 

os programas e nas entrevistas, identificamos que os programas de saúde tinham 

como  objetivos  principais  promover  atividade  educacional,  comunicar  ações  da 

unidade, aproximar a comunidade, promover saúde, conhecer a situação de saúde da 

população, além de aumentar a capilaridade da unidade e a troca com os membros 

da sociedade.  Neste sentido,  o propósito  do programa dialoga com necessidades 

importantes da população e o fato dessa produção ter sido desenvolvida pela equipe 

de  saúde  torna  a  ação  mais  propícia  a  contribuir  tanto  com  a  circulação  de 

informações pertinentes, quanto com a capacidade dos trabalhadores da unidade em 

analisar as necessidades de saúde da população, ao abrir mais um canal de diálogo 

com os membros da sociedade.

(3)  Avaliação  de  conteúdo  e  formato:  para  analisar  esta  dimensão  é 

importante ter  consciência de que cada programa obedece lógicas específicas de 

acordo com sua proposta.  Desta maneira,  buscaremos levantar  pontos essenciais 

para esta avaliação.

O programa não trazia matérias, participação de âncoras ou falas gravadas 

que tivessem relação com os temas tratados, mas foi conduzido em uma perspectiva 

de interação mais  íntima por  conta  das relações construídas previamente entre  a 

equipe de saúde e os membros da sociedade. As entrevistas realizadas não seguiam 

o padrão recomendado por McLeish (2001), pois, para esse autor, o entrevistador 

deveria ficar “ausente” para dar maior visibilidade ao entrevistado. Na maioria dos 

quadros  do  programa  denominados  como  entrevistas,  ocorria  um bate-papo  com 

contribuições importantes dos entrevistadores, pois havia o diferencial do programa 

ser apresentado por profissionais de saúde que tinham muito a contribuir com cada 

tema que era abordado em uma perspectiva dialógica. Além disso, é importante citar  

a existência de um momento especial para saudar as pessoas do lugar com a devida 

citação dos nomes, abertura para participações ao vivo por telefone e existência de 

blocos específicos para abordar os temas de saúde escolhidos.
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Não ocorreram mudanças significativas na estrutura do programa durante todo 

o  período  em que  foi  realizado.  O  número  de  blocos  variava,  mas  as  principais 

características foram mantidas ao longo de sua trajetória. A subdivisão dos quadros 

foi feita da seguinte maneira:

Bloco  de  saudação:  no  início  de  cada  programa  os  apresentadores 

mandavam abraços direcionados a membros da sociedade, faziam agradecimentos e, 

quando  lembravam,  faziam  um  breve  resumo  do  que  seria  tratado  durante  o 

programa.  Sobre  esse  resumo  inicial,  em  alguns  programas,  o  esquecimento  foi 

evidenciado por meio de brincadeiras em relação à insistência de Seu Iamandu para  

que os apresentadores tratassem disso na abertura, mas, com frequência, essa parte 

era deixada de lado em meio aos abraços. De acordo com Seu Farinha,

a  primeira  parte,  que  era  aquela  coisa  de  bom dia,  tal,  e  aí 
mandava abraço, "ish", era uma onda: – Um abraço pra Jaci [...]. 
Aí a vizinha de Jaci quando me encontrava dizia: – Quer dizer 
que  eu  não  existo,  você  não  me  mandou  um  abraço.  Aí  eu 
anotava pra poder não esquecer, entendeu? E aí dizia: – Não 
posso mandar abraço pra todo mundo, mas cada vez eu mando 
pra algumas pessoas e tal. Aí contava piada de alguns.

Bloco  com  notícias  e  ações  da  unidade  de  saúde:  esse  quadro  foi 

considerado pela equipe como extremamente importante para ajudar na organização 

das atividades, pois era o momento de compartilhar o cronograma de atividades da 

unidade de saúde e fazer comentários sobre o funcionamento. A equipe de saúde já  

tinha um calendário definido em relação aos dias com prioridade de atendimento para 

determinados públicos e isso era divulgado na rádio. Essa medida contribuía para a 

presença  de  um  público  específico  e,  consequentemente,  para  realização  de 

atividades  educativas  e  rodas  de  conversa  na  sala  de  espera  sobre  cada  tema 

pertinente para aquele grupo.

Diversas notícias relacionadas à unidade ou à saúde da população também 

eram  compartilhadas  nesse  momento  do  programa  e  isso  ajudava  a  manter  a 

população informada sobre eventos e ações promovidos em parceria com a equipe 

de saúde como a oficina de bonecos, orientações técnicas para os interessados em 

reformar a casa, atividades de educação e saúde, atividades físicas, ações ampliadas 

de  medição  de  glicemia,  massagem  e  as  mais  diversas  atividades  voluntárias 
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realizadas no intuito de contribuir com a saúde da população. De acordo com Seu 

Farinha, 

tinha a parte de avisos do posto, informações. Ah, porque tal dia 
vai ter vacina. Pessoal, lembre que segunda-feira é dedicado a 
tal  assunto.  Você  será  atendido,  mas  essas  pessoas  deste 
problema vão ter que ser prioridade, essas coisas do posto.

Bloco(s)  para  discussão  do  tema  central: de  acordo  com  o  Anexo  D, 

denominado “catalogação dos programas”, diversos temas foram tratados ao longo 

dos programas e esse espaço permitia compartilhar conhecimentos pertinentes para 

o  debate,  além  de  trazer  comentários  embasados  em  pesquisas  científicas.  Em 

alguns programas foram realizadas entrevistas com pessoas dedicadas a estudar e a 

praticar  atividades  relacionadas  com  os  temas  abordados.  Frequentemente, 

destinava-se mais de um bloco para a discussão do tema para não ficar muito longo e 

abria-se  espaço  também  para  participação  ao  vivo  por  meio  de  comentários  ou 

perguntas. “Tinha o tema daquele dia e aí se falava bastante, o pessoal telefonava 

pra perguntar, era bem legal” (SEU FARINHA).

Bloco de despedida: o programa era finalizado com comentários gerais sobre 

o  tema  do  dia  e  com  agradecimentos  para  aqueles  que  acompanhavam  e 

participavam do programa. Em alguns programas esse fechamento ocorria junto com 

o bloco anterior.

Sobre a importância de haver um apresentador comunicativo, compartilhamos 

a opinião de um dos entrevistados a respeito do membro da equipe de saúde mais 

envolvido na realização dos programas. Para Seu Canuto, 

[Seu Farinha] é do lugar, [Seu Farinha] é o lugar. Então, ele tem 
uma facilidade, além de ter um talento pra comunicação. É um 
comunicador  nato,  então,  ele  sabe  exatamente  onde  quer 
chegar e ele sabe chegar da maneira certa ali naquele público. 
Aí é muito legal  ouvir  ele ali  na rádio,  porque ele é moleque, 
quando ele quer ser, ele passa uma mensagem como moleque, 
importantíssima  e  tudo  isso  brincando,  de  uma maneira  bem 
humorada.  Então,  ele  tem esse talento,  né?  Aí  é  muito  legal 
poder ouvir, pra poder aprender também, né? Melhorar.
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Consideramos  pertinente,  também,  compartilhar  dois  relatos  das  agentes 

comunitárias a respeito da participação delas nos programas que ajudam a entender 

um pouco melhor o ambiente durante a realização dessas produções.

Quando a gente foi lá na rádio, eu lembro que [Seu Farinha] até 
brincou.  [Seu  Farinha]  disse  assim  com  a  gente:  –  Todas 
cheirosas,  pensando que vão sentir  seu perfume? /  Foi  bom, 
porque a gente colocou também pra comunidade, pras pessoas 
a  importância  do  trabalho  do  agente  de  saúde.  [...]  A  gente 
alertava também: – Olha, quando chegar na visita, as pessoas 
que tem cachorro deixa preso pra facilitar a visita do agente de 
saúde.  Sabe que o lugar é distante,  se tá passando por  aí  o 
agente de saúde, dá uma caroninha... entendeu? / Assim, tudo 
pra ajudar também, né?, porque você vê um lugar longe, né? 
(*risos*).  E  além  disso,  mostrando  o  trabalho  do  agente  de 
saúde ter que passar mensalmente mesmo na casa, entendeu? 
Fazendo  a  visita,  acompanhando  os  hipertensos,  diabéticos, 
crianças, gestante, idosos e tudo que a gente encontra. Não só 
isso, porque quando você chega na família, você se depara com 
tudo. Então, você é um pouquinho de cada coisa, você tem que 
ouvir.  Então  assim,  é  muita  coisa,  não  dá  nem  pra  colocar 
assim, do que a gente faz (DONA BORBOLETA).

O  programa  na  rádio  que  eu  participei  uma  vez,  nunca  me 
esqueço  (*risos*)  que  foi  muito  legal,  né?  [...]  Chegava  lá, 
(*risos*)  a  gente  balançava  as  perninhas  (*risos*)  e  era 
engraçado.  E  passava  as  informações  necessárias  pra 
comunidade  sobre  saúde.  [...]  A  gente  ficou  um  pouquinho 
nervoso, assim, porque a gente tava falando e os out... marido, 
os filhos, a mãe, não sei quem, tudo lá escutando, e eu digo: – 
Ai meu Deus do céu, e aí? / Mas foi legal, foi muito bom, a gente 
descontraiu. A gente tem o privilégio de ter uma equipe que um 
tá sempre ajudando o outro, um olhava pro outro: – E aí, você 
passou perfume pra vir pra rádio? / E uma pessoa lá me falou: – 
Eu senti  o  cheiro  do perfume.  /  [...]  E a  gente dava risada e 
descontraía. [...] Ah, foi ótimo e é inesquecível, assim, nunca vou 
esquecer, né? As brincadeiras que você leva saúde em forma de 
brincadeira, porque a gente brincava o tempo todo, dava risada 
[...]. E a comunidade tá participando, tá ouvindo, é muito bom 
(DONA LIA).

A  proposta  de  realizar  o  programa  com  participação  de  toda  a  equipe  é 

evidenciada  ao  longo  da  série  de  produções.  A  oportunidade  de  construir  esse 

diálogo com a participação das agentes de saúde aparenta ser mais um esforço para 

contribuir com a atuação dessas profissionais, a partir de constantes estratégias de 

aproximação  com  os  demais  membros  da  sociedade.  Porém,  foram  poucos  os 

momentos em que elas estiveram presentes na rádio. Como é possível perceber nos 
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relatos,  as  brincadeiras  proporcionavam  um  clima  mais  descontraído  durante  os 

programas e isso facilitava a participação das pessoas da equipe que estavam menos 

adaptadas aos microfones e possibilitava abordar temas mais delicados que estão, 

frequentemente,  cercados  de  preconceitos.  De  acordo  com  Seu  Farinha:  “se  o 

assunto é delicado, a gente vai procurar não insultar ninguém, não citar nome, essas 

coisas, entendeu? Mas, qualquer delicadeza terá que ser falada.”

Os  temas  eram,  prioritariamente,  debatidos  a  partir  de  uma  perspectiva 

ampliada do conceito de saúde e quando as doenças eram trazidas para a discussão, 

serviam,  também,  como pretexto  para  tratar  da  situação  de  vida  da  população  e 

debater  possibilidades  de  atuação  coletiva.  Essa  é  uma  abordagem  que  pode 

contribuir com a integração das práticas de saúde e viabilizar análises mais amplas 

que proporcionem ações construídas por meio do diálogo. Para Seu Canuto,

quando  você  tá  abordando  essas  doenças,  num  conceito 
ampliado, você acaba entrando em diversos contextos da sua 
vida, socioeconômico, cultura dessas pessoas, comportamento, 
percepção.  Então,  a  abordagem da doença,  especificamente, 
acaba sendo um pretexto pra você chegar em toda a situação 
de  vida,  né?  É  isso,  mas  sempre  a  gente  parte  do  que  tá 
acontecendo, do que precisa ser discutido que é a doença, as 
doenças  que mais  acontecem,  mas a partir  daí  você  amplia, 
entendeu?

Apesar dessa referência de que alguns programas traziam como tópico central 

uma doença, diversos programas foram conduzidos a partir de temas genéricos com 

uma abordagem ampliada da saúde. É possível citar alguns exemplos: (1) o primeiro  

programa contou com o tema central  água e a abordagem focou a sua importância 

para a vida no planeta e para o bom funcionamento do organismo, mas a partir dessa  

relação  foram  comentados  problemas  relacionados  ao  saneamento  e  algumas 

consequências  relacionadas  ao  descuido  com a  água;  (2)  o  tema  amamentação 

também contou com uma discussão mais ampla sobre a importância de compartilhar 

com o bebê um alimento de qualidade e foram citados alguns estudos científicos ao 

comentar sobre os problemas na substituição do leite materno pelo leite de vaca; (3)  

ao tratar do tema gestação, foram citados os grupos de grávidas existentes, cuidados 

com a alimentação, a importância do pré-natal, atividades físicas e a importância da 

participação dos homens durante todo esse processo. Durante o programa também 

foram explicadas algumas das práticas integrativas e terapias de apoio desenvolvidas 
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por instituições parceiras da unidade no intuito de contribuir com a recuperação da 

saúde como reiki,  podo-reflexoterapia,  massagem e uso de ervas medicinais.  Por 

coincidência,  Seu Farinha foi  chamado às pressas, antes de finalizar  o programa, 

para realizar um parto; (4) o tema exercícios e caminhadas trouxe a importância de 

realizar as atividades com acompanhamento profissional e foi iniciado com a leitura 

de um texto escrito por Seu Farinha. Durante o programa surgiu uma pergunta sobre 

suplementação  e  as  consequências  de  seu  uso  e,  como  resultado,  o  programa 

seguinte contou com um convidado que aprofundou mais essa discussão; (5) o tema 

Sol foi tratado em um dos programas no intuito de apresentar benefícios e prejuízos 

de  acordo  com  o  momento  e  o  tempo  de  exposição.  Foram  citados  diversos 

benefícios, mas também a necessidade de ter cuidado com o tempo de exposição e 

com a escolha do protetor solar. Este programa contou com duas participações por 

telefone para tirar dúvidas sobre uso do protetor. Para embasar uma das respostas, 

Seu  Farinha  demonstrou  conhecer,  previamente,  características  físicas  e 

comportamentais da participante. Portanto, a interação com as pessoas que ligavam 

era facilitada pela existência de uma relação prévia com os membros da sociedade e, 

a  partir  das  perguntas,  frequentemente  era  reforçado  o  convite  para  que  outras 

pessoas  ligassem,  inclusive  para  sugerir  temas.  Um  dos  temas  sugeridos  pelos 

membros  da  sociedade  foi  álcool  e,  durante  esse  programa,  comentou-se  sobre 

algumas perguntas entregues na unidade de saúde e sobre Seu Farinha ser parado 

na  rua  para  alguns  questionamentos.  Alguns  programas  também  podem  ter 

contribuído para estimular a busca pelos serviços de saúde como em um caso citado 

por Seu Farinha que "algumas mulheres que foram pra consulta, foram porque teve 

um  programa  sobre  corrimento  genital  e  disseram:  –  Não,  aquele  programa  me 

alertou, então eu tou aqui na consulta". Além desses programas, foram abordados 

temas  como  puericultura,  prevenindo  a  gravidez  com  uso  de  métodos 

anticoncepcionais, pré-natal, entre outros que trouxeram discussões genéricas para 

falar tanto de saúde quanto de possíveis doenças relacionadas.

A abordagem adotada nos programas permitia o rápido  compartilhamento de 

informações com uma parcela da população com mais dificuldade de frequentar a 

unidade de saúde. Além disso, o programa de rádio serviu para produzir um registro  

oral de boa parte das ações desenvolvidas pela unidade e isso possibilitou conhecer  

um pouco mais a respeito das ações e transformações ocorridas durante os períodos 

em que o programa de rádio esteve no ar. O programa também torna-se um canal  
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que propicia um acompanhamento das ações e amplia o potencial de intervenção dos 

membros da sociedade,  pois  exige a  sistematização das atividades,  por  parte  da 

equipe, no intuito de compartilhar, com a população, ideias iniciais e o resultado das 

ações. Além da história da unidade, a rádio também é um espaço para registrar a 

história  do  lugar,  das  pessoas  e  possibilita  um  maior  envolvimento  e  interação, 

propícios a fortalecer ou construir novos vínculos.

(B) Avaliação da qualidade

No quesito  qualidade,  McLeish (2001),  apesar  de ponderar  a  existência  de 

elementos subjetivos, considera que devem ser estabelecidos “critérios profissionais 

de  consenso”.  Portanto,  propõe  uma  análise  detalhada  de  alguns  aspectos 

fundamentais para criação do vínculo entre os produtores e o público participante dos 

programas  da  rádio.  Para  o  autor,  “qualidade  não  significa  ser  pródigo  ou  caro; 

significa estar em contato com determinado público a fim de servi-lo, atendendo com 

precisão as exigências dos ouvintes” (p.218). Os critérios propostos pelo autor para 

esta  análise  são:  (1)  pertinência considera  se  foram  atendidas  necessidades 

coletivas em sua área de abrangência e se foi apropriado para o público a quem se 

dirigiu;  (2)  criatividade envolve  a  originalidade  e  os  diferenciais  trazidos  pelo 

programa; (3)  precisão analisa a veracidade, honestidade e, consequentemente, a 

construção  da  confiança  com  o  público  participante;  (4)  eminência sugere  a 

participação de pessoas reconhecidas por seus feitos ou estudos, pois emprestam 

“autoridade  e  estatura  ao  programa”  (p.218);  (5)  holística resulta  em  uma 

comunicação inteligível  e  em uma interação  emocional  para  estabelecer  relações 

como  um todo  com o  público;  (6)  avanço técnico tem  relação  com  inovação  e 

ousadia;  (7)  enriquecimento  pessoal envolve  a  contribuição  dada  para  o 

aprendizado do coletivo em contato com o programa; e (8)  ligação pessoal resulta 

na criação de vínculos.

(1) Pertinência: ao considerar o fato de que os responsáveis pela produção do 

programa fazem parte da equipe de saúde da família e são as pessoas com melhores 

condições de analisar as necessidades de saúde da população com a qual interagem, 

existe  uma  maior  possibilidade  do  programa  ser  feito  baseado  nas  demandas 

identificadas durante os diálogos com cada membro da sociedade. O programa não 
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foi  desenvolvido  por  alguém  distante,  mas  por  autores  que  convivem  com  as 

situações abordadas. Esse é um grande diferencial  e todos os relatos durante as 

entrevistas indicaram a importância dada às sugestões e ao atento olhar a respeito da 

incidência e prevalência de determinadas doenças. Isso possibilitava uma intervenção 

educativa  contextualizada  e  contribuía  para  uma  dinâmica  mais  organizada  na 

identificação das necessidades da população. Ou seja, as intervenções de promoção 

da  saúde  contavam  com  as  vantagens  de  uma  comunicação  mais  imediata  e 

próxima,  por  meio  de  uma  mídia  independente  com  maior  autonomia  na  sua 

produção. Além disso, o diálogo proporcionado pela rádio aparecia como mais uma 

opção  para  ajudar  a  equipe  a  analisar  a  saúde  coletiva  e  os  problemas  mais 

importantes em cada momento. Torna-se, portanto, um ganho para a população, para 

os  trabalhadores  da  saúde  e  para  o  SUS.  Além  disso,  com  a  abertura  para  

participação  ao  vivo  e  para  sugestão  de  temas,  qualquer  necessidade  não 

identificada pela equipe podia ser compartilhada, por meio de interações, durante os 

programas ou nos encontros cotidianos. Diante disso, consideramos a proposta bem 

elaborada e  apropriada  para  seu  público,  já  que  possibilitava  esse  diálogo, 

compartilhava informações úteis sobre a saúde e discutia temas importantes com um 

bom aprofundamento.

Sobre  haver  “preocupação  com  antecedentes  educacionais,  sociais  ou 

culturais do público” (p.218), existe um fator crucial nessa relação que é o fato do 

principal  apresentador  residir  no  local  há  mais  de  trinta  anos  e  cotidianamente 

interagir e frequentar a casa dos mais diversos autores sociais do lugar. O fato de ser  

um profissional de saúde também foi citado como um fator que contribuiu para a sua  

aproximação com os membros da sociedade pela carência de serviços de saúde no 

lugar. Essa convivência faz de Seu Farinha um grande conhecedor das histórias e 

dos  diversos  problemas  vivenciados  e  superados  ao  longo  dos  anos,  além  de 

participar ativamente para interferir junto com a população em cada nova demanda. 

(2) Criatividade: a principal novidade trazida pelo programa é o fato de contar 

com apresentadores que já tinham um contato direto com a população, por conta do 

serviço de saúde, em uma condição de diálogo aberto. Isso motivou a discussão a 

respeito da saúde fora do consultório e a ideia de personalizar abraços e, abrir  o 

programa para comentários ao vivo, contribuiu com o propósito de aproximação dos 

membros  da  sociedade do  debate  sobre  saúde.  A  abordagem mais  descontraída 
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também é um diferencial, especialmente, pelo fato de dialogar diretamente com as 

pessoas do lugar. A aproximação com o público participante contribuiu para trazer 

características peculiares ao programa e torná-lo mais interessante para os membros 

da sociedade e para aqueles interessados em conhecer esses autores sociais ou 

aprender  mais  sobre  saúde.  Um  detalhe  essencial,  envolve  a  capacidade  dos 

responsáveis pelos programas em superar as dificuldades e conseguir  executar  a 

proposta longe das condições ideais e sem contar com especialistas da área.

(3) Precisão: para ganhar confiança o programa precisa ser verídico, honesto 

e  justo  com  as  pessoas  de  diferentes  opiniões  e  essa  é  uma  das  marcas  dos 

programas,  pois,  apesar  das  brincadeiras,  a  equipe  demonstra  muita 

responsabilidade com o conteúdo abordado e as opiniões contrastantes são expostas 

abertamente em diversos momentos com bastante respeito. Em alguns programas, o 

propósito  central  foi  abrir  o  debate  e  apresentar  essas  opiniões  com  bastante 

embasamento. Um exemplo foi o programa para falar sobre vacina, pois, segundo 

Dona  Lia,  “as  pessoas  não  tá  tendo  muita  aceitação  com  a  vacina”  e  circulava 

conversa  de  que  o  governo  tinha  outros  propósitos  com  esses  programas  de 

vacinação. A autora cita que “muitos velhinho dizia assim: – Não, não vou vacinar 

não, porque essa vacina é pra poder matar os veio, pra ficar com a aposentadoria”. 

No intuito de superar certos preconceitos e trazer à tona uma discussão embasada 

cientificamente,  foi  realizado  um  programa  sobre  o  tema  para  compartilhar 

informações e ajudar a população a tomar a decisão de maneira mais consciente.

Olhe o caso  da  vacina  mesmo que é um problema aqui  pra 
gente, aí eu botei assim, eu que sou mais a favor da vacina, 
com uma pessoa que já conhece outras coisas da vacina que 
foi  [uma  outra  médica  do  município],  que  ela  é  contra  de 
algumas,  da maioria.  Aí  a gente foi  colocando:  – Bora tentar 
abordar  alguns  pontos  negativos  e  pontos  positivos,  nem 
puxando de mais pra um e nem de mais pro outro...  E essa 
mesma atividade a gente fez com a equipe, falar sobre a vacina 
– prós e contras. Em sala de espera também, foi na rádio, sala 
de espera, reunião de equipe (DONA PACIÊNCIA).

Além desse exemplo de debate ao vivo, diversos programas referenciavam 

pesquisas  que  contribuíam  para  ilustrar  observações  e  comentários  feitos  pelos 

apresentadores.
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(4)  Eminência:  no  caso  de  programas  de  rádio  desenvolvidos  por 

comunicadores a eminência sugerida refere-se aos convidados, pois é importante que 

a  discussão  seja  enriquecida  por  pessoas  com  conhecimento  sobre  temas 

específicos. No caso do programa sob análise, os apresentadores já são respeitados 

conhecedores dos temas tratados, mas cada convidado também pôde trazer suas 

contribuições  a  respeito  de  atividades  que  desenvolviam  como  foi  o  caso  da 

participação das agentes de saúde e da técnica de enfermagem que compartilharam 

suas experiências, bem como outros convidados, como um professor de educação 

física, um engenheiro civil, um apicultor, entre outros.

(5)  Holística: significa  estabelecer  contato  com  a  pessoa  como  um  todo, 

comunicando-se  intelectualmente  e  despertando  emoções  e  “sentimentos  de 

admiração, amor, compaixão, entusiasmo – ou mesmo indignação quanto à injustiça” 

(p.218). Esse é um parâmetro mais complexo de avaliar depois de tanto tempo de 

interrupção do  programa,  especialmente,  em relação  aos sentimentos.  Porém,  ao 

considerar  que  o  principal  apresentador  demonstra  uma  postura  diferenciada  em 

relação ao acolhimento e ao cuidado na sua atuação na unidade de saúde, constitui-

se  um terreno  mais  fértil  para  uma comunicação  que  proporcione  uma interação 

intelectual,  com  uma  carga  de  sentimentos  mais  sinceros.  Diversas  situações 

tornavam-se propícias para expressar determinados sentimentos, como no caso das 

alegrias decorrentes do nascimento de uma criança ou ao noticiar,  com pesar,  o  

falecimento de uma pessoa querida. O fato da equipe estar muito próxima dos demais 

membros da sociedade amplia o potencial do programa interagir de maneira holística 

e possibilita esse aflorar de sentimentos. Mesmo sem conhecer algumas pessoas do 

lugar, eu, durante a análise dos programas, ri e emocionei-me. Após essa afirmação 

passei a me perguntar se teria falhado como cientista por conta desse envolvimento 

ou se consegui uma interação diferenciada que me possibilita, também, uma análise 

holística.  Deixo  a  critério  da  interpretação  dos  críticos,  mas  considero  importante 

revelar  todo  o  processo,  ao  invés  de  compartilhar  apenas  aquilo  que, 

corriqueiramente, é aceito pelas ciências hegemônicas. A omissão de certos aspectos 

é um dos pontos mais importantes a ser questionado nas ciências que se tornam 

fictícias quando omitem os detalhes.
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(6) Avanço técnico: este tópico trata da inovação e ousadia nos métodos de 

produção e na forma como o público é envolvido. Em termos estritamente técnicos e  

de ousadia o ponto mais importante é o fato da predisposição em realizar o programa 

ao  vivo  com  possibilidade  de  interação  e  conseguir  conduzi-lo  sem  grandes 

problemas. Porém, em uma abordagem mais ampla e em termos de escolhas de 

produção, toda a condução do programa trazia diferenciais de envolvimento como a 

linguagem, o uso de recados e mensagens, interações por telefone entre  autores 

sociais que se conheciam, além das brincadeiras com as pessoas na rádio e do lugar, 

conforme cita Seu Iamandu em um de seus relatos.

eu já tinha a vinheta de início, abertura do programa, aí quando 
ele  entrava,  aí  pronto,  aí  começava  brincando.  Às  vezes 
brincava comigo: – Porra, velho, cheguei aqui, [Seu Iamandu] 
não  tava,  tive  que  chamar  o  cara  na  casa  dele,  tava  lá  na 
quenturinha  dos  lençóis.  Sabe,  aquele  tipo  de  coisa:  –  Que 
preguiçoso, vamu trabalhar, rapaz! É bem legal, sabe, e aí ele já 
chegava e não mexia com nada, eu que operava a mesa, [...] 
que  fazia  tudo.  Então,  ele  só  chegava,  sentava  e  pronto, 
apresentava o programa. 

A  perspectiva  mais  bem  humorada  de  conduzir  o  programa  criava  uma 

dinâmica diferenciada e atrativa com influência direta nas questões mais técnicas, 

pois todas as pessoas entrevistadas demonstraram grande satisfação em realizar o 

programa. A vontade de realizar um programa de qualidade gerava um esforço maior 

para  buscar  conhecimentos  e  o  apoio  da  população  para  conseguir  melhores 

equipamentos.

(7) Enriquecimento pessoal: os programas trazem conteúdos informativos e 

dialogam  diretamente  com  as  necessidades  dos  membros  da  sociedade.  Muitos 

resultados  de  pesquisas  são  compartilhados,  leituras  de  textos  escritos  por  Seu 

Farinha, relatos de experiências e muitas dicas importantes para o cuidado com a 

saúde. Durante a análise foi possível aprender com cada um dos programas e os 

principais  tópicos  tratados  podem  ser  vistos  no  Anexo  D.  De  acordo  com  Seu 

Iamandu, “todo mundo comentava sobre o programa, que era um programa bom, 

bem legal,  que as pessoas aprendiam muita coisa. Assim, sempre ouvia pessoas 

comentando  sobre  tal  assunto  do  programa,  sobre  tal  coisa  que  aprendeu  no 

programa.”
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(8) Ligação pessoal: seria a sensação de estar próximo àqueles que fazem a 

mediação durante os programas. Na análise realizada, essa situação é fortalecida 

pela  relação  de  amizade  e  outras  formas  de  interação  com  os  membros  da 

sociedade. São vínculos de amizade criados muito antes de se pensar na interação 

por meio da rádio.  Desta  maneira,  o programa acaba por refletir  essa relação ao 

ampliar  o  potencial  de  compartilhamento  de  informações  e  sentimentos.  Para 

McLeish (2001), 

intuitivamente  as  pessoas  apreciam  um  programa  que 
consideram  bem  pesquisado,  que  cuida  de  detalhes,  que 
alcança diversidade ou profundidade,  ou que provoca impacto 
pessoal […]. Programas que se dão ao trabalho de chegar até o 
público recebem a recompensa da lealdade e a sensação, por 
parte do ouvinte, de que o programa é dele (p.218).

Um comentário de Dona Paciência é muito expressivo a respeito desse ponto. 

Para ela, o programa 

era pro povo daqui mesmo. Era um coisa pra quem morava aqui. 
[Seu Farinha] sempre comentava sobre alguém da comunidade, 
algum  caso.  Então,  era  bom  que  você  ia  identificando  as 
pessoas, ia dando risada. Era uma coisa pessoal, eu sentia que 
era uma coisa pessoal, da galera que vivia aqui.

(C) Avaliação da audiência

Essa avaliação, frequentemente, é feita por meio de entrevistas, porém, como 

há um processo judicial contra a rádio e este trabalho foca uma ação em que a maior 

parte  dos  programas foi  produzida  há  mais  de  5  anos,  optamos por  deixar  esse 

estudo para o momento em que a situação estiver  regularizada.  Como existe um 

grande interesse no retorno do programa, esperamos ter a oportunidade de contribuir  

com novas pesquisas a partir dos programas que virão.

De  qualquer  maneira,  consideramos  oportuno  compartilhar  as  impressões 

etnoanalíticas da equipe de saúde a respeito da audiência. Os comentários serviam 

como base principal para análise, pois, além do programa ser ouvido por diversos 

membros da sociedade, era formada uma rede de compartilhamento e discussão dos 
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temas tratados nos programas que também envolvia pessoas que não escutavam a 

rádio por algum motivo. Para Seu Iamandu a formação dessa rede é influenciada 

diretamente “pelo fato do lugar ser pequeno [e] todo mundo conhecer todo mundo”. 

Segundo  Dona  Paciência,  depois  de  sua  participação  na  rádio  “durante  toda  a 

semana se comentava sobre aquele programa: – Ah, vi você. / – Ah, o negócio da 

fralda. / – Ah, o negócio do me cuidar. Então, você via assim, que várias pessoas 

escutavam  e  era  uma  coisa  que  se  comentava  durante  a  semana.”  Dona  Dora 

concorda com o fato do programa servir como um disparador para diálogos e para ela 

“na rádio fica mais fácil, porque [...] todo mundo ouvia, aí um vai passando pro outro.”  

A autora já tinha vivenciado uma experiência de mudança de atitude por conta da 

rádio e passou a informação adiante: “o caldo de galinha que eu já evitei de usar, já 

falei pra minha mãe também que ela mora em [outra localidade] pra não tá usando.”

Por conta dos comentários, Seu Farinha considera que o programa “tinha uma 

audiência  espantosa”  e,  para  ele,  ainda  tinha  uma vantagem,  pois  “o  cara  tá  na 

inchada trabalhando, tá o radinho de pilha pendurado lá e ele tá escutando. Não é 

que nem televisão que você tem que parar. A mulé tá cozinhando, tá escutando o 

rádio.  Então,  o  rádio  é  muito  legal.  A  penetração  da  rádio,  nossa!”.  Para  Dona 

Socorro, “as pessoas também sempre vinha pra falar com a gente. [...] Era ouvido por 

toda a comunidade. Todo mundo ouvia. [...] Você encontrava com alguém, alguém já 

vinha comentando, que ouviu, que [Seu Farinha] falou isso, que [Seu Farinha] falou  

aquilo”. Dona Paciência considerava o programa “um sucesso. A galera falava nas 

visitas, falava no mercado, falava quando ia na minha casa. Sempre era comentado 

esses programas de rádio, era ótimo.” Para ela, “a grande vantagem é a capilaridade 

assim, de alcançar mais pessoas”.  De acordo com Seu Canuto, outras formas de 

comunicação  também  foram  usadas  para  comentar  sobre  o  programa,  além dos 

encontros casuais, “algumas pessoas me mandaram e-mail, me ligaram”. Segundo 

Seu Iamandu, mesmo quando “o programa era reprisado, tinha pessoas que às vezes 

ligavam  pra  lá  pra  rádio  pra  poder  comentar  alguma  coisa,  pra  dar  alguma 

participação, achando que o programa era ao vivo. Então, tinha uma repercussão 

bem legal”. Dona Borboleta e Dona Lia também citaram que comentários eram feitos  

quando realizavam as visitas.

Além  dos  comentários,  outro  fator  de  mensuração  de  resultados  era  a 

participação da população nas atividades promovidas pela  unidade de saúde e a 

adaptação  à  rotina  de  atendimento,  divulgadas  durante  os  programas.  Portanto, 
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conforme  apresentado,  foi  um  programa  que  cumpriu  um  importante  papel  na 

comunicação  local  por  fomentar  e  contribuir  com  debates  essenciais,  além  de 

promover uma maior interação entre a equipe de saúde e os demais membros da 

sociedade.

(D) Avaliação de custo

Embora seja uma avaliação importante, não consideramos adequado fazê-la 

por conta do processo judicial  e do tempo de interrupção. Esses detalhes podem 

prejudicar  a  análise  dos  custos  econômicos  das  produções.  Porém, 

independentemente de uma análise  aprofundada,  é  importante citar  que a  equipe 

realizou o programa sem receber qualquer benefício financeiro da rádio, afinal ela  

possuía  caráter  comunitário.  Além disso,  boa parte  dos equipamentos vieram por 

doação ou por ações colaborativas e não havia propósitos de lucro. Pode-se afirmar 

que a rádio precisou se manter a partir de uma proposta autogestionária.

5.1.3 Linguagem

A preocupação com a linguagem é essencial em qualquer produção midiática e 

pode ser uma vantagem estar próximo dos grupos sociais com os quais busca-se 

dialogar por meio das mídias. Para McLeish (2001), o produtor

não pode ficar  apenas  restrito  a  seu mundo da radiodifusão, 
deve envolver-se física e mentalmente com a comunidade que 
ele  está  tentando  servir  […].  Ideias  para  programas  devem 
basear-se  solidamente  nas  necessidades  e  na  linguagem do 
público a que são dirigidas (p.199).

A abordagem e a linguagem adotadas nos programas estavam imersas nas 

referências indexicais assimiladas e produzidas a partir da interação com os membros 

da sociedade, mas sem desconsiderar as contribuições das diversas ciências, em 

uma incessante busca por integrar esses conhecimentos, no intuito de construir com 

a  população  e  propor  o  desafio  para  novas  aprendizagens.  Outro  aspecto 

fundamental, era o compartilhamento de histórias e casos do lugar e da população 

com uma evidente preocupação em adotar metodologias para ampliar o interesse das 

pessoas nos temas discutidos. Uma fala de Seu Farinha evidencia uma preocupação 
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da  equipe  em  desafiar  interlocutores  e  trabalhar  com  as  diversas  linguagens  de 

maneira a torná-las inteligíveis. Para o autor, respeitar a linguagem do lugar

é uma coisa importante, mas não quer dizer que a gente deixe 
de usar uma linguagem científica, mas acoplar as linguagens. 
Contar muito caso. Eu acho que isso é uma coisa que faz com 
que  as  pessoas  aprendam.  Contar  muito  caso.  Pelo  fato  de 
morar  aqui  há trinta anos,  eu tenho muitas histórias  do povo 
daqui.  [...]  Aí  eu  conto,  falando,  por  exemplo,  o  termo 
hipertensão,  aí  eu  explico  que  é  pressão  alta.  Ou  eu  uso, 
quando eu falo em artérias eu digo: – Olhe, lembre, não temos 
esse negócio  aqui que leva o sangue e traz,  a gente chama 
artéria que leva o sangue que sai do coração e a veia o que 
leva para o coração, mas é tudo a merma coisa que a gente 
chama de vasos sanguíneos e tal,  entendeu? Quer dizer,  eu 
acho que esse é um instrumento de que as pessoas se sintam 
valorizadas,  entendeu?  É  importante  que  você  fale  em 
linguagens que desafiem elas,  ao mesmo tempo em que fale 
numa linguagem que elas entendam claramente. Eu penso que 
assim, isso pelo menos tem dado certo quando eu falo com as 
pessoas aqui pelo menos tem sido uma coisa muito legal e eu 
percebo que [Dona Paciência] faz a mesma coisa. 

De acordo com Seu Iamandu, as pessoas “compreendiam bem” as explicações 

compartilhadas por Seu Farinha, “porque ele explicava de maneira mais simplificada.  

E um toque que eu dei pra ele, foi de ele não ficar muito tempo explicando o assunto,  

porque  se  você  lança  muita  informação  na  cabeça  da  pessoa,  a  pessoa  não 

consegue assimilar”. Diante disso, considera que “era um programa bem fácil, de ser, 

digamos, de ser interpretado.”

Para  Dona  Paciência,  uma  das  profissionais  que  apresentou  alguns 

programas, é importante “falar de uma forma parecida com o que eles falam, pra 

atingir melhor. Então, usar a linguagem do povo [...]  e de acordo com o que eles 

estão  solicitando.”  A  maneira  como era  construído o  diálogo  aproximava mais  as 

pessoas e, de acordo com a autora, “sempre tava tocando no nome de alguém, de 

uma família. Alguma coisa assim, tentando falar com o povo daqui mesmo e dava 

certo. Aí, por isso que parecia que era pro povo daqui mesmo.” Seu Canuto relata 

uma  situação  vivenciada  em  sua  primeira  participação  no  programa  e  que 

proporcionou muitas reflexões e mudanças na sua forma de lidar com as atividades 

educativas. 
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No meu primeiro programa eu fiquei preso a termos técnicos em 
odontologia. Aí chegou uma senhora assim na rua no primeiro 
dia e falou assim: – Olha, eu gostei do programa docês dois, 
mas  só  não  gostei,  porque  você  falou  muito  difícil,  [Dona 
Paciência] não.

Em  outros  momentos  da  entrevista  com Seu  Canuto,  essa  experiência  foi 

citada  como  algo  marcante  e  transformador.  Essa  ajuda  trouxe  um  recorrente 

questionamento para o autor: “que linguagem que eu vou usar?”. Essa preocupação 

também é acompanhada da reflexão a  respeito  do “tipo  de diálogo que você vai  

estabelecer com esse público.” Portanto, serviu como um alerta: “olha eu vou falar o  

quê? Pra quem?”

Para Dona Lua, a estrutura e a abordagem do programa é bem atrativa e ele “é 

bom, descontraído, dá vontade de você ficar ouvindo, porque é um bate-papo bem 

legal assim, foge daquela formalidade”. Para a autora, é um diferencial adotar uma 

linguagem que as pessoas estão acostumadas para tornar o diálogo mais acessível. 

Ela complementa:

é transformar a coisa em algo que seja de fácil entendimento pra 
todo mundo usar, palavra do cotidiano das pessoas. Então, acho 
que essa era a grande sacada. Assim, era como eu falei, como 
se  estivesse  na  rua  tendo  uma  conversa,  claro,  usando 
informações corretas, mas de uma forma que atraísse o pessoal, 
[...] que atingisse mesmo a população.

Essas características do programa aparecem como um grande diferencial do 

produto e do processo, pois a relação próxima com a população que escutava a rádio 

possibilitava trocas mais rápidas e diálogos mais constantes, no intuito de melhorar a 

produção. A rádio, caso seja construída com participação da sociedade, pode ser um 

elemento de fortalecimento das identidades e contribuir para revelar diferenças. Por  

ser  um  elemento  essencial  no  processo  identitário,  a  linguagem  utilizada  pelos 

autores que desenvolvem mídias deve ser considerada nos debates e nas definições 

sobre os modelos de produção midiática. Portanto, fomentar produções nas diversas 

localidades pode contribuir para fortalecer culturas e estimular trocas entre diferentes 

grupos que acabam invisibilizados em uma perspectiva centralizada e de atendimento 

de interesses privados nas mídias comerciais.
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5.1.4 O caso a partir de uma visão etnoanalítica 

Este  tópico  propõe  compartilhar  uma  bricolagem  de  observações 

etnoanalíticas feitas pelos autores envolvidos na produção da rádio para possibilitar 

ao leitor participante um maior contato com falas melhor contextualizadas. Aqui serão 

apresentadas algumas das preocupações da equipe em busca da autoria no percurso 

interativo com os membros da sociedade e, consequentemente, para promoção da 

saúde a partir do reconhecimento da importância do diálogo midiático.

Evidenciaremos mais falas dos autores que interagiram com o projeto, ao invés 

de  seguir  todo  o  trabalho  com  impressões  pessoais  a  partir  de  recortes 

microcirúrgicos do ponto de vista do outro. Obviamente, existe uma intencionalidade 

no momento em que são selecionados trechos e colados conforme considerado mais 

adequado, mas oportunizamos um contato com pensamentos mais completos dos 

autores. Desta maneira, assim como em um programa de rádio, este tópico torna-se 

um roteiro de falas para possibilitar reflexões mais profundas para cada participante 

desta leitura. São as falas dos autores com seu jeito de dizer o que pensam. É uma 

forma  de  tentar  intermediar  uma  relação  mais  próxima  entre  todas  as  pessoas 

envolvidas  nessa  construção  de  conhecimentos.  Permanecerei  no  papel  de 

sistematizador dos argumentos dos autores sociais, que, gentilmente, compartilharam 

suas ideias e sabedoria para realização deste trabalho.

5.1.4.1 Percepção da equipe a respeito dos programas de rádio

Alguns  aspectos  citados  pela  equipe  demonstram o  empenho  em tornar  o 

programa mais interessante e adequado para o público com o qual se relacionava. 

Nas  falas,  os  autores  citam  como  se  divertiam  ao  fazer  o  programa,  mas  sem 

descuidar da atenção dada aos aspectos informativos, essenciais para alcançar o 

objetivo  educacional.  Segundo  os  entrevistados,  o  programa  atingia  um  grande 

público e propiciava a construção de vínculos por meio do diálogo estimulado pela  

rádio.

Rapaz, eu gostava. Eu acho que eu tenho meio uma voz de 
taquara rachada, entendeu? Não gosto muito da minha voz na 
rádio, não, mas o que importa é que saía a coisa […]. Apesar da 
voz horrorosa, o fato é que eu gostava assim, eu achava bem 
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legal. Era muita mulequeira que eu fazia, muita baderna. Então, 
eu  me  divertia  mais  do  que  quem  estava  assistindo 
(*gargalhadas*). Tenho uma saudade danada disso, tenho uma 
saudade danada (SEU FARINHA).

Eu achava muito, muito bom, que tinha que dar continuidade [...] 
As pessoas parava pra ouvir, entendeu? Pra mim mesmo era 
uma  forma  de  chegar  às  pessoas  um  conhecimento  em 
brincadeiras, entendeu? Que você tava falando, apresentando, 
mas que seria aquela palavra verdadeira (DONA BORBOLETA). 
Sempre adorei, sempre vibrava, sempre era divertido, sempre 
foi muito legal (DONA PACIÊNCIA). Às vezes achava legal, às 
vezes achava uma palhaçada (*risos*) (DONA DORA).

Era um programa bem legal, de uma hora, mas que ele assim 
era  bem  descontraído,  tinha  muita  informação  legal  e  [Seu 
Farinha]  sempre  brincava  com  as  pessoas.  […]  Ele  é  muito 
brincalhão,  ele fala sério,  mas ele brinca. Ele explica de uma 
maneira bem legal que ele acaba pegando todo o público. Não 
fica um programa monótono, entendeu? Fica um programa bem 
descontraído  e  bem informativo.  Era  um  programa  que  todo 
mundo ouvia tanto a apresentação, quanto a reapresentação. O 
pessoal gostava muito do programa (SEU IAMANDU).

O diferencial  é  a questão de você,  como tem vínculo  com o 
lugar,  você  conhece  a  maneira  correta  de  transmitir  a 
mensagem para aquele público. Então, esse é o diferencial. O 
que  eu  tenho  ouvido  em  muitas  rádios  é  uma  coisa  muito 
formal,  muito  unilateral.  É  uma  mensagem  sendo  passada 
daquela maneira, pronto. Aqui não, já tem um diálogo, é uma 
troca entre o ouvinte e [...] o locutor. O locutor e o interlocutor. É 
uma troca, você está ali, mas você se sente como se estivesse 
sentado na cadeira  ao lado.  [...]  E isso  eu não vi  em outras 
mídias, em outros locais.  Então, acho que isso aí também, a 
importância  de  você  ter  um  veículo  ali  naquele  território,  ali 
naquela  comunidade.  É  bom,  porque quando  você  tem esse 
vínculo,  eu  acho que a  possibilidade  de  você transmitir  uma 
mensagem mais  eficiente,  eficaz  e  verdadeira  é  maior  (SEU 
CANUTO).

5.1.4.2 Importância dos programas

Para os autores entrevistados, a rádio tinha grande importância no processo 

de  mobilização  social  por  atingir  um  grande  público  e  servia  tanto  como  um 

instrumento complementar às consultas, como um fator de motivação para a procura 

pela  unidade.  Pelos  relatos,  o  programa propiciava  um diálogo  ampliado  sobre  a 

saúde  com os  membros  da  sociedade e  contava  com a  vantagem de  poder  ser 

ouvido  mesmo  durante  a  realização  das  atividades  laborais.  Além  disso,  os 
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programas eram essenciais na divulgação das ações de saúde e educação que eram 

desenvolvidas na unidade e nos territórios. A expectativa dos autores entrevistados é 

que a rádio retorne com suas atividades para continuar a contribuir com a promoção 

da saúde.

Sinceramente bicho, o programa da rádio foi  uma das coisas 
mais  legais  que a gente  fez.  Realmente,  velho,  mobilizava  a 
comunidade, [...] era uma onda, nego parava pra escutar a zorra 
do programa, era muito legal. Modéstia parte velho, foi uma das 
atividades  que a  gente  fez  aqui  que  foi  muito  legal.  O  povo 
parava, o povo de outras comunidades que queria que a gente 
fizesse lá. Inclusive eu tive que fazer [na rádio de outro local] 
algumas vezes, porque a notícia correu e rolou esse papo e tal 
[...]  e foi um negócio assim de arrombar. E, realmente velho, 
pelas  perguntas  que  as  pessoas  faziam,  eu  via  que  elas 
entendiam, que eles prestavam atenção, entendiam e queriam 
levar aquela informação pra sua vida (SEU FARINHA).

Eu acho um excelente  instrumento,  a  gente  queria  continuar 
assim, com esse instrumento, porque uma coisa que a gente 
luta  assim,  toda  consulta  individual,  a  gente  conversa  muito, 
mas a gente conversa muito com todas as pessoas, mas assim 
uma  forma  de  estar  atingindo  um  monte  de  gente  em  um 
programa só é bom demais (DONA PACIÊNCIA).

O lavrador, o homem que não frequenta o posto, que não tem 
tempo de frequentar durante o horário de expediente, ele leva o 
rádio  pro  mato.  A  dona  de  casa  coloca  a  rádio  na  cozinha. 
Então, tá todo mundo ouvindo a rádio. [...] Na nossa região, é 
um  dos  melhores  veículos,  sabe,  de  informação  (SEU 
CANUTO).  Tudo  o  que  a  gente  fazia  aqui  no  posto,  o  cara 
botava [na rádio] todos os dias, entende? Então, porra velho, 
toda a comunidade sabia que ia rolar. Po cara, era demais (SEU 
FARINHA).

As  pessoas  vinha  mais,  ficava  sabendo  de  mais  coisa,  até 
porque  aqui  [...]  tem  hora  que  não  tinha  telefone.  [...]  Tipo 
assim, o dentista, marcação de dentista [...] é amanhã, aí não 
dava pra você avisar todo mundo, você botava na rádio, todo 
mundo já escutava e já ficava sabendo. É uma forma rápida de 
falar informação. […] Só que depois a rádio ficou fora do ar e 
fez grande falta pra gente (DONA LIA).

Foi uma pena, porque quando há algum evento, quando precisa 
ser divulgado alguma coisa no posto tem que ser boca a boca, 
porque não tem mais o rádio (DONA SOCORRO). A rádio, na 
verdade, acabava sendo tipo, um braço da comunidade, a rádio 
sempre informava tudo, tava sempre sabendo de tudo. Então, 
acho que a comunidade perdeu muito (SEU IAMANDU).
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Acho que foi uma pena essa rádio sair fora do ar, porque a rádio 
é essencial pra gente que trabalha, pras pessoas que escuta e 
até mesmo pra outras pessoas, [...] e você ia na casa e: – Olhe, 
vi aquele tema, aquela palestra que vocês fizeram lá na rádio 
que levava tanta informação. Mas assim e a rádio fechou. [...] O 
importante é que volte, pra trabalhar junto com a gente, porque 
assim,  fez  muita  falta  e  a  gente  torce  pra  que  volte  o  mais 
rápido possível [...]. E a gente tá na expectativa. O que a gente 
puder  fazer  pra  poder  ajudar  aí.  Eu  mermu  tô  disponível, 
precisar  de...  pra  poder  passar  um abaixo  assinado,  alguma 
coisa. Engraçado, e a gente já fez isso, mas se precisar de uma 
outra, porque não, né? (DONA LIA)

5.1.4.3 Impacto para a saúde 

Pelos relatos, os programas contribuíram para ampliar a discussão e a busca 

por  informações  sobre  temas  relacionados  à  saúde.  Alguns  tópicos  importantes 

debatidos nos programas passaram a fazer parte da preocupação dos membros da 

sociedade como, por exemplo, o abuso do sal,  a importância de beber água e o  

cuidado com a automedicação.

O programa ajudou muito, porque aqui tá o médico, ele atende, 
como eu te falei, ele tá atendendo, né? E é um atendimento que 
às vezes não dá pra falar de tudo que é uma consulta [...], mas 
quando  você  faz  um  programa  ele  fica  mais  aberto  pras 
pessoas  poder  ouvir  e  conhecer  mais  a  realidade,  ter  mais 
tempo,  principalmente  de  passar  pras  pessoas.  [...]  A  gente 
chegou a ir também pra esse programa e ajudou muito, porque 
[...]  tinha  pessoas  que  às  vezes  não  vinha  pra  o  posto, 
principalmente  o homem que você sabe que o homem ele  é 
mais aquele, aquela pessoa, que não é como a mulher que vem 
ao posto de saúde. Então, o homem ele tava [...]  numa casa 
construindo, uma senhora que tava na cozinha, uma outra que 
tava  no  tanque  lavando  uma  roupa,  tava  sempre  ouvindo  o 
programa  da  rádio.  Quando  o  programa  terminava,  eu  me 
lembro que eu ia pra visita,  que a gente ficava ouvindo aqui 
também, né? E aí  alguém dizia  assim:  –  Ó,  que bom,  eu vi 
passando  isso,  que  deve  beber  bastante  água,  que  [Seu 
Farinha] disse que a gente deve beber bastante líquido de água, 
olhe que não comer o sal, a gordura, o caldo de galinha, olhe 
isso aí eu não sabia [...]. Aí assim, ajudava muito o trabalho [...], 
por exemplo, mesmo, minha amiga, uma senhora mesmo que 
ela usava sempre o caldo de galinha [...],  ela dizia: – Olha, o 
[Seu Farinha] disse que não pode tá comendo esse produto na 
comida e eu não sabia e eu tou usando, entendeu? Agora não 
vou usar mais / Isso aí é uma mudança. [...] Até que a gente 
também, no grupo de estudo, a gente estuda isso, mas até [...] 
chegar  nas  pessoas  tem que ter  mais  força [...].  Então,  pelo 
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menos  alguma  coisa  deixa  com  o  ouvinte.  Então,  claro  que 
houve mudança sim,  muito  bom,  só  as  pessoa tá  ouvindo  e 
poder participar, porque de qualquer forma eles tão participando 
(DONA BORBOLETA).

Rapaz,  eu  falo  assim:  –  Moço,  eu  faço  parte  dessa  equipe 
mesmo? Esse é meu trabalho mesmo? / Ficava orgulhosa, né? 
De tá vendo ali, a gente poder tá ajudando as pessoas, pessoas 
que tavam ali acamado. Tinha uma senhora mesmo que eu ia 
assim, eu ficava muito emocionada quando chegava lá, porque 
eu ia, chegava, ela tava com um radinho perto da cama, toda 
feliz. É como se fosse uma festa pra ela, terminava o programa 
e ela não saia dali,  porque ficava uma hora, duas horas, até 
duas horas ali,  ela ouvia. E ela ia e falava, todo programa: – 
Você viu? Falou isso, falou aquilo, mandou um abraço pra mim, 
que  coisa  boa,  dá  um  abraço  lá  no  pessoal  do  posto.  /  E 
começava a falar e eu ficava escutando ali... É um acolhimento, 
né? (DONA LIA)

Rapaz, tinha gente que vinha pra consulta, porque falava certas 
coisas na rádio e então ele vinha pra consulta, porque eu tinha 
falado [...], muito legal, muito legal, muito legal. Talvez, a maior 
perda em termo de comunicação pro posto tenha sido a rádio 
parar de funcionar. É um assunto que me deixa mal, eu gostaria 
assim de conhecer algum ministro, alguém dessa área pra dizer 
pra  ele  […]:  –  Que  sacanagem  que  fizeram  com  a  gente, 
sabe? / Porque foi uma sacanagem, essa coisa da rádio foi uma 
sacanagem, sabe? Um prejuízo, rapaz, você não tem ideia do 
prejuízo que foi, um prejuízo enorme pro nosso trabalho, sabe? 
[...]  Por  exemplo,  um  programa  sobre  uso  de  medicações, 
automedicação. Rapaz, as pessoas devolviam remédios quando 
a gente ia lá, ou entregavam para as agentes, sabe? Ou diziam 
mesmo: [...] – Doutor, eu sempre usei, mas não quero mais usar 
aquele  remédio que você falou,  aquilo  pode provocar  isso? / 
Porque eu fiz uma lista que foram dois programas só sobre isso, 
sabe? E o pessoal telefonava: – E tal remédio, o que é que ele 
provoca? / E eu, pau, sabe? Algum que eu não sabia eu dizia: – 
Esse aqui eu não sei,  mas vou estudar e vou dizer depois.  / 
Cara,  o  pessoal  me  parava  na  rua  por  causa  disso.  Então, 
assim, tinha uma penetração muito grande. [...] Eu sei que teve 
[...] pessoas que pararam de fazer automedicação. Hoje em dia 
é muito comum uma pessoa vir no posto me dizer: – Tal pessoa 
me disse  pra  usar  tal  coisa,  não,  mas eu  só  vou fazer  isso 
depois que eu for no posto e isso foi depois desse programa, 
entendeu? Então essas coisas aconteceram (SEU FARINHA).

As  pessoas  elas  perguntavam  mais,  por  exemplo,  elas 
perguntavam: – E aí, tal dia é dia disso mesmo? / Tinha muita 
gente que, por exemplo, falava sobre determinada coisa que era 
melhor pra se fazer, e ele falava assim: – Ele falou que é melhor 
fazer assim, vamu deixar. / Porque batia muito na tecla da coisa 
do sal, por exemplo, ai assim, muita gente deixou de comer sal. 
Porque tinha muita gente que não vinha na unidade, mas ouvia 
o rádio, entende? Porque hoje em dia ainda tem muita gente 
que não vem na unidade,  mas assim não é que não vem na 
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unidade, porque não gosta da unidade ou porque não gosta da 
equipe,  é  porque  muitas  vezes  acha  que  não  precisa  da 
unidade (DONA LUA).

Tem  pessoas  que  já  tem  algum  resultado,  de  pessoas  que 
estão se alimentando melhor, pessoas que estão cuidando mais 
da saúde, vindo mais pra o posto pra fazer o acompanhamento. 
[...]  As  pessoas  davam  muito  valor,  comentavam  muito  os 
ensinamentos que [Seu Farinha] passava durante o programa e 
cada semana ele lidava com um tema diferente. Eu creio que, 
sem dúvida, ajudou muito (DONA SOCORRO).

O que eu sinto é o seguinte: tá melhorando o nível, a discussão, 
a preocupação dos pais com a saúde dos filhos, tá tendo uma 
melhora. O diálogo, a percepção de saúde bucal tá mudando 
pra melhor. Isso é claro, mas [...] eu ainda não posso te falar, 
porque o programa em termos de saúde bucal ele é bem tímido 
ainda,  a  gente  precisa  incrementar  esse  programa.  Agora,  a 
parte de saúde geral tá claro, uma mudança absurda, porque 
todo mundo ouve a rádio, entendeu? Mas eu espero, logo, logo, 
poder estar te falando em outra oportunidade: – Olha, bombou. 
Em todos os sentidos (*risos*) (SEU CANUTO).

Essa  etnoanálise,  apesar  de  não  ter  sido  sistematizada  em  documentos 

formais  pelos  membros  da  equipe,  faz  parte  do  aprendizado  proporcionado  pela 

experiência vivida durante a realização dos programas de rádio.  Esses pontos de 

vista  servem  de  base  para  reflexões  acerca  das  práticas  etnometodológicas  que 

podem ser  desenvolvidas pelos autores sociais  no intuito de superar barreiras na 

relação com os demais membros da sociedade da qual fazem parte.
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6. PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Uma  das  principais  preocupações  da  equipe  é  com  o  envolvimento  dos 

membros da sociedade na construção da saúde coletiva e na busca por extrapolar a 

mera  intervenção  sobre  o  corpo  do  indivíduo.  Criar  estratégias  no  intuito  de 

horizontalizar a tomada de decisão na unidade de saúde surge como uma das ações 

para  auxiliar  na  construção  da  autonomia  no  grupo  e  promover  uma  gestão 

compartilhada.  Apresentaremos  alguns  pontos  relevantes,  citados  durante  as 

entrevistas, que envolvem as ações mobilizadoras promovidas em parceria com os 

membros da sociedade, no intuito de ampliar os processos interativos. Destacamos a 

existência  de  alguns  contrastes  nos  discursos  dos  autores,  pois,  ao  analisar  a 

participação,  diferentes  fatores  foram  considerados  em  cada  uma  das  falas.  Em 

alguns casos,  a fala  de uma mesma pessoa tornou-se contrastante  ao tratar  dos 

diferentes sentidos, momentos ou possíveis espaços de participação. 

É importante ressaltar que o local em que foi realizado o trabalho conta com 

algumas associações  e  uma forte  cultura  de  articulação quando são  identificados 

propósitos  comuns.  Dona  Lia  cita  que  os  coletivos  organizados  do  lugar  adotam 

posturas  críticas  e  visualiza  uma  grande  importância  nesses  espaços,  pois,  "as 

pessoas  trazem  tudo,  […]  as  soluções,  [...]  o  que  pode  fazer  pra  melhorar  e  aí 

participa, sim." Porém, apresenta o grande número de ações como um limitador da 

presença  mais  constante  da  equipe  em  todas  essas  atividades.  Para  ela,  "a 

comunidade tá sempre ativa, participa e muitas vezes convida a gente pra participar,  

mas é muita coisa, tem hora que acaba e a gente não vai."

Por  conta  da  existência  desses  espaços  de  organização  coletiva  já 

estruturados, destacamos que a equipe de saúde considera essencial participar das 

reuniões  promovidas  pelas  associações.  De  acordo  com  Seu  Canuto,  o  grupo 

“procura estar em todos os espaços coletivos, tentando incentivar pra aumentar essa 

participação.  Ela  já  existe,  mas é  tímida ainda.”  Porém,  para ele,  o intuito  não é 

participar apenas como representantes da unidade de saúde, mas como “membros” 

da sociedade interessados na discussão. Desta maneira, aproveitam para colaborar 

com as pautas e conhecer um pouco mais da realidade para trazer contribuições para 

as  ações  de  saúde.  Dona  Lua  também  comenta  sobre  a  importância  de  levar 

“questões da unidade pra reunião de pais”. Ela considera um espaço de discussão 
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“forte assim, pra tentar agregar mesmo o pessoal, um número maior de pessoas”. 

Outro espaço de inserção da equipe de saúde é a escola, por meio do “programa de  

saúde na escola”. Segundo Dona Lua, um aspecto importante de participar dessas 

atividades  é  o  fato  de  ter  “várias  pessoas,  tem pessoas  de  todos  os  setores  da 

comunidade, então tem essa disseminação, se você leva pra escola, tem gente de 

toda comunidade.”

Em um de seus comentários, Seu Farinha afirma que

a participação é bem intensa,  bem intensa.  Acho que o povo 
[daqui]  tem um senso crítico mais forte do que outros lugares 
pequenos.  O  ex-secretário  de  educação  de  [uma  cidade 
próxima]  me  encontrou  uma  vez  e  comentou  como  achava 
incrível como o nativo [daqui], quando tava em reuniões, assim, 
intermunicipais  e  tal,  ele  falava  mais  e  se  pronunciava  mais. 
Essa capacidade que o nativo [daqui] tem de aceitar, de gostar 
de novidade também fez com que ele se tornasse mais ativo nas 
coisas, porque o pessoal que vem de fora, que tem todo esse 
hábito de discussões, às vezes até hábito excessivo de discutir, 
discutir, discutir. O nativo aprendeu isso e tá jogando duro.

Dona Paciência, em uma fala convergente, acrescenta,

aqui o povo é retado. [...] A galera [daqui] já é conhecida como o 
que reclama, ou que exige, né? O pessoal daqui vem e cobra 
mesmo. Se tiver alguma coisa errada levanta a bandeira, diz que 
tem que melhorar.  Se  não foi  bem atendido,  reclama.  Então, 
aqui  as  pessoas  não  são  muito  submissas,  não.  São  bem 
atuantes.

A partir dessas falas, é evidenciado o interesse dos membros da sociedade em 

buscar uma maior interação em momentos de construção coletiva, mas as diferentes 

maneiras de conduzir o processo de organização desses espaços parece interferir 

quantitativa e qualitativamente na participação. Essa é uma abordagem convergente 

com as reflexões de  Escorel  e Moreira (2008) ao citar detalhes que precisam ser 

evidenciados nessa discussão, tais como: a importância de identificar, em situação 

concreta,  “quem”  e  “como”  participa,  além  de  analisar  os  “objetivos”,  os 

“condicionantes”,  os  “espaços”,  o  “grau  de  reconhecimento”  e  a  “cultura”  de 

participação. A partir desse referencial, buscaremos compartilhar algumas reflexões 

sobre  esses  pontos  na  mediação  com os  argumentos  dos  autores  da  equipe  de 

saúde.
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6.1. A PARTICIPAÇÃO PELAS VIAS INSTITUCIONAIS

A interação  nos  espaços  instituídos  do  SUS parece  não  despertar  grande 

interesse na maior parte dos membros. Apesar do citado potencial para participação, 

essa  postura  não se  reverteu,  até  o  momento,  na sua  formalização  por  meio  de 

processos institucionais, como é o caso da tentativa, ainda inconclusa, de constituir 

um conselho local  de saúde, proposto não apenas para acompanhar a gestão da 

saúde,  mas possibilitar  um maior  poder  para  interferir  na  formulação  de  políticas 

públicas. Conforme Dona Paciência, ainda não foi possível "montar o conselho local,  

mas a gente está caminhando pra isso e a gente também tem, todo mês, uma vez por 

mês, uma reunião com a comunidade, porque ainda é recente, [...] então não tá com 

a adesão muito grande, mas já tem o espaço." Além disso, acrescenta que ainda "não 

tem  nada  organizado,  uma  associação  de  saúde."  Essa  situação  gera  alguns 

questionamentos a respeito do tipo de participação e os espaços que a comunidade 

mais se interessa em atuar. Afinal, apesar de ser uma população ativa em diversas 

oportunidades, Dona Paciência considera "que pode melhorar, [...] a comunidade tem 

que lutar mais por seus direitos [...] poderia se mobilizar mais”. Afirma ainda que há 

uma maior mobilização comparado a outros lugares e considera que a "consciência já 

é modificada. Que é direito deles mesmo. Não de todos, mas de uma boa parte."

Seu Iamandu também nota a existência de espaços que contam com ampla 

participação  enquanto  outros  ficam  esvaziados.  Para  ele,  "as  pessoas  não  tem 

aquela disposição [...] de participar de reuniões, por exemplo, sobre a água, [...] sobre 

uma estrada, então as pessoas não participam muito [...].” O autor também aborda 

aspectos da qualidade da participação para superar o simbolismo quantitativo que 

pode não repercutir  num efetivo poder de intervenção ao afirmar que “muitos que 

participam muitas vezes entram mudos e saem calados, não tem aquele senso de 

grupo, não sabem se expressar”. Isso implica em discutir o real poder de intervenção 

dos conselhos que poderiam tornar-se apenas legitimadores das decisões da gestão 

(LABRA, 2005) se não há uma base social que ofereça sustentação mais firme por 

meio de pautas de interesse coletivo, ao invés de se tornar um espaço para tratar de 

opiniões de indivíduos.

 Dona Dora, apesar de achar o pessoal participativo, considera que depende do 

momento e da situação. Para ela, "o posto até abre [...] pro pessoal participar, só que 
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tem hora que eles prefere ficar cada qual no seu". Sobre as reuniões mensais, ela 

ainda comenta que "só veio gente numa reunião. Nas outras, teve um dia que não 

veio ninguém. O pessoal parece que prefere não participar". 

Seu Canuto considera haver uma participação ativa "de membros de todas as 

camadas sociais,  de todos os grupos sociais”  em alguns espaços,  mas reforça o 

argumento de existir uma menor adesão aos espaços institucionais da saúde quando 

pontua:  "em  saúde,  a  participação  das  pessoas  da  comunidade  no  processo  de 

gestão de saúde, ela ainda é tímida. A gente precisa, inclusive, promover práticas pra 

aumentar esse vínculo e atrair a comunidade pra discussão em torno da saúde."

Dona Lua cita o esforço na construção do “projeto de fazer uma reunião [...] 

mensal, aberto pra população, pra eles trazerem mesmo as questões deles, o que 

precisa ser melhorado, o que tá bom, o que não tá, trazer sugestões, trazer crítica, 

elogio,  mas  pouquíssimas  pessoas  aparecem”.  Dona  Borboleta  reconhece  essa 

limitação, mas levanta a necessidade da busca ativa para estimular o interesse da 

população.  Para ela,  "o  pessoal  participa,  mas a  participação é  quando você  vai  

buscar." Ao comentar a respeito da reunião mensal, ela concorda que "não é todo 

mundo, mas as pessoas participam. Conseguimos passar essas informações pras 

pessoas  e  eles  discutem  bastante  e  traz  ideias  pra  ajudar  o  trabalho".  Ou  seja,  

mesmo com a pouca adesão, é citada a importância desse espaço periódico contar 

com o apoio da comunidade na identificação e na resolução de problemas.

Esses  últimos  comentários  provocam  questionamentos  em  relação  às 

estratégias adotadas diante do baixo nível de participação em atividades “formais” e 

reuniões de planejamento sem um tema que discuta soluções para problemas mais 

imediatos. Esse pode ser um indício de menor interesse no envolvimento em espaços 

institucionalmente estabelecidos, ao comparar com aqueles etnometodologicamente 

propostos  a  partir  do  reconhecimento  de  demandas  por  parte  dos  membros  da 

sociedade.

6.2. A CONSTRUÇÃO ETNOMETODOLÓGICA DA PARTICIPAÇÃO 

Um fenômeno diferenciado é observado em relação ao nível de participação 

em espaços construídos de maneira autônoma pelos membros interessados, como, 

por exemplo, ao mesclar atividades culturais com discussões ou nos momentos em 

que a população precisou se mobilizar para resolver uma questão com um impacto 
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mais  imediato  em  suas  vidas.  Esse  aspecto  fortalece  a  discussão  a  respeito  da 

importância de considerarmos os etnométodos antes de tentar transpor modelos de 

como construir espaços de participação criados em condições diferentes e padronizá-

los sem um diálogo com os autores sociais a respeito do jeito de fazer local. Neste 

estudo, é notável  o esforço da equipe em buscar soluções para se aproximar da 

população e conhecer melhor suas demandas e necessidades. Além disso, o grupo 

constrói um processo conjunto de ações em parceria com os membros da sociedade 

e, por isso, também atrai muitas ações voluntárias como revelaram os programas de 

rádio em que sempre eram listadas ações desenvolvidas para contribuir com a saúde 

coletiva.

Algumas atividades, que subvertem a perspectiva da interação “formal” entre 

os autores sociais,  foram citadas durante as entrevistas.  Esses espaços propõem 

situações mais dinâmicas e interativas por meio do compartilhamento de alimentos, 

atividades  culturais,  jogos  e  a  possibilidade  do  reencontro  para  uma  discussão 

diferenciada  a  respeito  de  demandas  de  saúde  identificadas  pelos  membros  da 

sociedade. Essas ações revelam uma interação mais amorosa com as pessoas, no 

intuito de atingir um objetivo principal: promover saúde. 

Dona  Lia  comenta  a  respeito  de  uma  das  maneiras  de  interagir  com  a 

população em busca desse objetivo.

Agora  mesmo  a  gente  tá  programando  aquela  festa  [...]  de 
saúde  dos  homens,  [...]  e  a  gente  já  tinha  feito  uma  pras 
mulheres e a gente resolveu em equipe que a gente ia fazer 
essa  festa.  E  já  tá  todo  mundo  perguntando,  participando 
também assim. É muito interesse deles chegar assim: – Ah, eu 
vou  querer  participar,  passe  ali  no  comércio  que  eu  vou  dar 
algum brinde, sabe? / [...] O posto puxa muito as pessoas, tem 
uma  grande  influência  [...]  e  as  pessoas  vim  aqui,  de  tá 
participando  das atividades  educativas.  […]  Essa festa  que a 
gente tá organizando agora, esse evento, ele tem o propósito de 
levar saúde pros homens, porque, tipo, foi um meio que a gente 
achou  de  trazer  eles  pra  um  campeonato  de  sinuca,  uma 
palestra,  um  teatro,  passando  as  informações  em  forma  de 
teatro pra poder vir todos os homens e participar e trazer seus 
filhos, suas mulheres, suas namoradas (*risos*), quem for, né? E 
daí eles tão aprendendo e já vai multiplicar praquelas pessoas 
que não vieram.

Além  desses  eventos  ampliados,  que  mesclam  ações  educativas  e  uma 

confraternização comunitária, existem pautas que exigem uma resolução rápida, pois 
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trazem transtornos  mais  evidentes  e,  com isso,  motivam a  criação  de  formas de 

interação temporária para resolver coletivamente esses problemas. A respeito dessa 

participação, decorrente de situações emergenciais, foi possível notar relatos de uma 

maior  adesão  e  empenho  em  desenvolver  atividades  e  diálogos  para  superar 

situações críticas do momento como: coleta de lixo, saneamento básico ou nas ações 

de prevenção contra determinadas doenças. De acordo com Dona Lua, as pessoas

aderem mais coisas que estão incomodando […], por exemplo, 
teve uma reunião aí pra falar sobre a estrada, como é uma coisa 
que tá incomodando muito a população [...] essa questão do pó, 
da doença respiratória, por conta disso. Então, a comunidade, 
ela aparece em peso. […] Então, eu enxergo muito isso, a coisa 
da  necessidade  imediata.  [...]  eles  aparecem  mais  quando  é 
uma coisa que já tá uma coisa aguda, ele já tá sofrendo com 
aquela  situação,  então eles  já  aparecem mais.  Seja  qualquer 
setor da sociedade, qualquer pauta, meio ambiente, saúde.

Sobre essa situação é possível fazer um paralelo com a busca pelos serviços 

de  saúde  em  que  processos  crônicos  ou  atividades  preventivas  acabam 

negligenciadas  em  diversas  oportunidades,  enquanto  as  emergências 

constantemente estão lotadas. Portanto, um papel importante dos movimentos sociais 

pode  ser  o  de  evidenciar  ou  “diagnosticar”,  precocemente,  determinadas  “chagas 

sociais” que precisam de maior atenção.

Seu  Iamandu  considera  haver  uma  maior  participação  “quando  é  algo, 

digamos, cultural. Então, a gente tem o grupo de capoeira, tem teatro, tem o pessoal  

do  circo.  Então,  eles  participam dessas  atividades,  mas na  hora  de  participar  de 

ações em prol da comunidade, eles já não participam”. O autor considera ainda uma 

situação bastante conflituosa, pois para ele 

quem participa mais são as pessoas que estão vindo de fora, 
mas  as  pessoas  do  lugar  acabam  não  participando, 
principalmente esses jovens. É difícil,  é difícil  ver uma pessoa 
dessa participando de uma reunião, pra tá lá discutindo sobre 
algum assunto, é muito raro. Eu acho que as pessoas deveriam 
participar mais, deveriam ser mais participativas.

Apesar  de  alguns  relatos a  respeito  das  mudanças  no  comportamento  dos 

nativos que deixaram de adotar posturas submissas diante das pessoas vindas de 

fora ou que tentam se impor pelo acúmulo de conhecimentos acadêmicos, Dona Lua 
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ainda afirma haver uma maior participação de pessoas que migraram para o lugar em 

reuniões de planejamento ou que discutem problemas de caráter menos imediato. 

Para ela,  “quando é pra tratar desse tipo de coisa, de fazer plano, planejamento,  

essas coisas, eu vejo mais o pessoal que veio de fora”. Além disso, a autora expõe 

como o diploma universitário, em determinadas situações e de acordo com a maneira 

como isso se evidencia, torna-se um fator inibidor de uma participação ampliada, pois 

“tem  muito  essa  coisa  do  conhecimento,  a  pessoa  que  vem  do  estudo,  com 

universidade, que estudou mais e às vezes os outros se retraem um pouquinho por 

conta disso.” Se por um lado isso pode demonstrar uma arrogância acadêmica, por 

outro  mostra  a  importância  de  desenvolver  ações  nos  diferentes  formatos  para 

impedir a iniquidade na oportunidade de cada pessoa expressar, de maneira crítica e 

construtiva, argumentos e propostas a respeito daquilo que etnometodologicamente é 

percebido como essencial para transformar a sua realidade.

Seu Farinha comenta sobre essa situação, ao usar, como exemplo, o fato de 

ser  tratado  como  “uma  autoridade  no  sentido  de  uma pessoa  que  pode  dar  um 

conselho,  um  conselho  válido”.  Essa  foi  uma  condição  construída  ao  longo  da 

convivência  com  os  membros  que  passaram  a  ficar  a  vontade  para  expor  suas 

inquietações. Porém, brinca com a ideia do diploma sem negar a possibilidade de 

reproduzir atitudes autoritárias.

Eu também não tou dizendo que não tomo atitudes autoritárias, 
de repente eu tomo, sei lá, de vez em quando a gente faz umas 
merdas  danadas.  A  gente  tem  o  ranço.  Quem  tem  diploma 
universitário  é  cheio  de  ranço  (*risos*).  Não  mostra  esse 
negócio pros universitários, não, viu? (*gargalhadas*)

A  partir  dessa  brincadeira  é  necessário  fazer  uma  reflexão  crítica,  pois 

algumas posturas  dos membros da  academia  podem tornar-se  combustíveis  para 

enraizar  sentimentos  promotores  de  uma  ciência  colonizadora,  caso  seus 

representantes passem a entender seu conhecimento como superior e incapaz de 

dialogar com aquele produzido pelas demais ciências e pelos etnométodos.

Essa  condição  exige  uma  análise  aprofundada  a  respeito  dos  fatores  que 

podem servir de estímulo para a participação. Para Dona Socorro, "existem pessoas 

que participam mais de que outras, existem pessoas mais distantes" e uma oscilação 

é  notada  quando  são  marcadas  reuniões,  afinal,  em  algumas  situações  "vem 
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bastante pessoas, às vezes não vem." Porém, ela compartilha que um dos fatores 

preponderantes  para  promover  a  aproximação  da  comunidade  com  as  ações 

realizadas  pela  equipe  de  saúde tem relação  direta  com "o  fato  do  trabalho  e  a 

maneira da gente trabalhar, da convivência, do atendimento, do acolhimento com as 

pessoas."  Desta  maneira,  promover  a  participação  vai  além  de  tratar  de  pautas 

importantes  para  a  coletividade,  mas  envolve  a  construção  de  uma  relação  de 

confiança e respeito para gerar o interesse e um maior empenho das pessoas para 

compartilhar  momentos  de  suas  vidas.  Por  isso,  a  construção  de  vínculos  e  de 

relações mais harmoniosas pode ter uma influência direta nos mais diversos aspectos 

da promoção da saúde, principalmente, no interesse pela participação. Toda essa 

motivação estaria ligada à maneira como são construídas as relações sociais e à 

atenção  dada  ao  acolhimento  e  ao  cuidado  (MONTEIRO,  FIGUEIREDO  e 

MACHADO, 2009).

Como produto dessa mediação de argumentos, pode-se considerar que um 

importante papel da gestão e dos profissionais de saúde envolve um processo de 

mobilização social, que tenha como objetivo contribuir com a identificação de pautas 

importantes e, gradualmente, viabilizar a resolução dos problemas em parceria com 

os demais membros da sociedade. Isso demonstra a importância de buscar diversas 

estratégias como a equipe da unidade de saúde tem feito. A partir dessa observação, 

coloca-se  a  necessidade  de  buscar  novos  elementos  para  avaliar  como  práticas 

construídas  localmente  e  com  um  caráter  mais  autônomo  podem  tornar-se  mais 

efetivas ou contribuir para a consolidação de determinados espaços de participação. 

Não bastaria, portanto, criar um espaço estéril para legitimar propostas dos gestores 

ou apenas para transmitir informações e aqui aparece um importante dilema criado 

pelos responsáveis por legislar e gerir a comunicação no país: os veículos midiáticos 

etnometodológicos e independentes, portanto de interesse comunitário, poderiam ser 

locais propícios para compartilhar demandas e fomentar um tipo de democracia em 

que os membros da sociedade possam participar diretamente de sua construção e 

não apenas da eleição de indivíduos que representam interesses outros, que não os 

da coletividade?

6.3. A PARTICIPAÇÃO SOCIAL MOTIVADA PELA EXISTÊNCIA DA RÁDIO
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Existe  um  grande  potencial  para  todo  meio  comunitário  de  comunicação 

contribuir com processos de organização de grupos em cada localidade. Além disso, 

são  observadas contribuições educacionais,  a  partir  da abertura  para a  produção 

coletiva em que a autoria passa a ser compartilhada e, tanto o processo, quanto o 

conteúdo  ganham  outra  dimensão  de  aprendizagem.  Isso  contribui  para  uma 

educação informal que ajuda a desmistificar a ideia de que produções e processos de 

difusão midiática só poderiam ser viabilizados por especialistas com equipamentos 

inacessíveis para a maior parte da população. Desta maneira, “a questão central é 

tornar  o  ser  humano  sujeito  do  processo  de  mudança  social,  que  passa  pela 

comunicação,  mas  também  pelos  demais  mecanismos  de  organização  e  ação 

populares” (p.38). Essa perspectiva demonstra a importância da construção de meios 

para  descentralizar  o  poder  de  comunicar  e  garantir  um papel  ativo  dos  autores 

sociais  que  passariam  a  contar  com  maior  possibilidade  de  articulação  para 

influenciar na formulação, execução, fiscalização e avaliação das políticas públicas 

(PERUZZO, 2005).

No caso em estudo, a interrupção dos programas de rádio, de acordo com os 

relatos, resultou em uma grande perda para a participação e organização social nas 

mais diversas ações promovidas. Para Seu Farinha, um número maior de pessoas 

participava  das  atividades  da  unidade,  mas,  “quando a  rádio  parou  de  funcionar, 

diminuiu  a  frequência  das  pessoas  às  atividades,  digamos  assim,  extra-

ambulatoriais”.  Segundo ele,  as  agentes comunitárias  avisam sobre  determinadas 

ações, “mas a rádio fica lembrando”.

Seu Iamandu concorda com essa análise e para ele ”a participação é menor,  

porque, por exemplo, se tinha uma vacinação no posto, as pessoas [...] traziam suas 

crianças pra serem vacinadas, […] porque ouviam o anúncio na rádio”. O autor ainda 

considera que em relação à “unidade de saúde [...] o pessoal estava mais por dentro  

do cronograma, das atividades do posto. Depois que a rádio parou, as pessoas não 

tem mais conhecimento, as pessoas ficam perdidas, as pessoas não sabem.” Essa 

consideração é feita, pois em todos os programas a equipe de saúde apresentava o 

cronograma  e  comentava  sobre  as  notícias  da  unidade.  Seu  Canuto  ainda 

acrescenta,

eu acho que a rádio contribuiu pra trazer as pessoas até nós, 
também,  entendeu?  Contribuiu  sim,  aumentou  o  vínculo.  E 
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quando você faz o programa de uma forma mais aberta, mais a 
vontade, né... Como essa questão que eu te coloquei do [Seu 
Farinha], a maneira dele falar e tudo. Isso desenvolve uma certa 
segurança  entre  todos  os  membros,  né?  Não  só  os 
profissionais,  mas  também  a  comunidade  se  sente  mais  a 
vontade de estar aqui com a gente. [...] Então, isso aumentou, 
gerou um aumento na participação, no processo. Inclusive, uma 
abertura  maior,  porque  a  ideia  antes,  em  muitas  unidades, 
principalmente no núcleo de odontologia, a coisa acontece de 
maneira muito fechada. É o dentista, é o cara que sabe, vai lá, 
pede  pra  abrir  a  boca,  olha,  faz  o  que  tem  que  fazer  e  o 
paciente vai embora. A gente tá numa outra lógica, João, de ter 
esse vínculo, de poder reconhecer também outros problemas de 
saúde, que não os problemas de saúde bucal, que às vezes tão 
importantes, que são determinantes de um problema na boca. 
Então,  você  poder  enxergar  isso,  estar  alerta,  né?  Inclusive, 
problemas comportamentais. Então, você estar alerta pra entrar 
em contato com os outros núcleos, [...] mandar pro médico se 
for preciso, pra enfermeira. Então, acontece dessa maneira já, 
diferente, não é uma atuação isolada. Então, a gente procura 
extrapolar, sair da nossa sala e [...] que a comunidade se sinta a 
vontade  também,  né?  Aqui,  por  exemplo,  muitos  chegam  e 
conversam comigo, com a auxiliar, em outro nível, a gente não 
procura discutir somente saúde bucal, mas o que precisar ser 
falado na hora e isso é legal.

Portanto,  em  concordância  com  a  compreensão  etnometodológica 

(GARFINKEL, 1996; COULON, 1995a; MACEDO, 2004a), neste estudo de caso, foi  

possível demonstrar alguns aspectos a respeito de como os membros da sociedade 

pesquisada,  em  suas  atividades  práticas,  criaram  autonomamente  meios  de 

organização e de interação instituintes de novos processos e formas de participação. 

Essas  construções  do  cotidiano  acabam  por  se  tornar  propícias  para  promover 

diferentes  condições  para  intermediar  o  diálogo  entre  gestores,  profissionais  e 

usuários dos serviços de saúde. Ao longo do trabalho, foram apresentadas evidências 

que contribuem com a reflexão sobre o potencial  dos autores sociais  de produzir  

etnométodos  transformadores  do  mundo,  diante  da  tentativa  de  promover  uma 

educação  libertadora  (FREIRE,  1993),  em  que  os  membros  se  apropriem  dos 

conhecimentos de maneira crítica para que assumam um papel ativo na construção 

da história de seu povo.
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7. CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTE ESTUDO

Toda pesquisa pode trazer contribuições essenciais para confirmar teorias e 

métodos ou ir além ao promover importantes transformações a partir das reflexões 

epistemológicas  compartilhadas.  No  entanto,  buscar  respostas  para  as  questões 

levantadas e não considerar contribuições multirreferenciais pode resultar em uma 

fragmentada postura antidialógica. Por isso, é fundamental uma maior interação entre 

as ciências e uma abordagem coerente com as necessidades sociais, no intuito de 

viabilizar uma pesquisa rigorosa que ofereça contribuições pertinentes e possa tornar-

se promotora de novos questionamentos. Cada autor social, ao acessar os resultados 

de um trabalho, tem a possibilidade de direcionar um olhar crítico para analisar os 

fatos trazidos com base em sua realidade e seu histórico de formação. O estudo de 

caso, abordagem adotada por esta pesquisa, surge como uma das alternativas para 

ampliar esse potencial (LÜDKE e ANDRÉ, 2012). Optamos, também, por enriquecer o 

trabalho com diversas falas dos autores entrevistados e, assim, retratar, a partir de 

uma perspectiva etnoanalítica, as impressões dos membros da sociedade envolvidos 

com  a  produção  dos  programas  de  rádio.  Nosso  propósito  foi  o  de  evidenciar 

características conjunturais e contribuir para que cada participante desta leitura possa 

estabelecer  relações  entre  as  situações  compartilhadas  neste  estudo  e  as  suas 

experiências de vida.

No processo de pesquisa, diversas abordagens são viáveis e aceitas. Porém, é 

fundamental considerar os avanços que podem ser alcançados como resultado de 

novas  remixagens  metodológicas  multirreferenciais  e  a  partir  da  crítica  a 

determinados pressupostos teóricos.  Não existe  caminho fácil  a  ser  seguido, pois 

todo material publicado é avaliado pela comunidade interessada e empenhada em 

validar,  criticar  ou,  simplesmente,  ignorar.  Qualquer  pesquisador  com  receio  de 

críticas terá pouco a contribuir com o avanço das ciências se não compartilha com 

total clareza cada passo dado, inclusive os erros, e as devidas justificativas para cada 

escolha.  O  ato  de  disponibilizar  detalhes  da  pesquisa  possibilita  o  fomento  e  a 

construção de ciências com maiores chances de amadurecer coletivamente ao invés 

de  usar  o  artifício  de  ocultar  informações  importantes  no  intuito  de  buscar  falsas 

validações.  Além disso,  ajuda  a  poupar  tempo  e  recursos  públicos  ou  de  outros 

pesquisadores que, ao terem os equívocos como referência, podem construir formas 
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de superação de certos problemas e promover mudanças necessárias para novas 

pesquisas.

Para  reduzir  as  chances  de  ser  influenciado  por  qualquer  expectativa 

relacionada aos processos implicados, busquei evidenciar os passos e os possíveis 

erros cometidos para permanecer vigilante em relação à minha conduta científica e 

compartilhar aprendizagens. Portanto, este estudo propõe o livre acesso a qualquer 

passo dado, com exceção dos materiais em que houve necessidade de manter o 

sigilo por conta da ética na pesquisa. A partir das críticas feitas a esta dissertação, 

esperamos que qualquer pessoa interessada em desenvolver algo similar tenha essa 

trajetória comentada como referência para fazer diferente. Essa é uma das principais 

contribuições esperadas em decorrência da realização deste trabalho. O acesso aos 

detalhes  de  qualquer  reflexão  ou  prática  é  a  base  para  a  construção  de 

conhecimentos livres e socialmente aplicáveis.

Diante  dos  resultados  apresentados,  consideramos  ser  fundamental  a 

realização de novos estudos que resultem de parcerias entre os grupos de pesquisa e 

as unidades de saúde. Essa interação pode contribuir para análises sobre a relação 

entre a construção de vínculos e as perspectivas de acolhimento e cuidado, além de 

suas consequências para a organização de processos dialógicos de comunicação. 

Seu Farinha, em tom de brincadeira, faz uma colocação que sugere limitações para a 

equipe de saúde realizar pesquisas, possivelmente por conta das outras demandas 

da unidade e por considerar que este é um dos papéis sociais da Universidade: “eu 

tenho um defeito grave: eu sou preguiçoso, entende? E minha preguiça é seletiva.  

Então, o certo seria fazer uma pesquisa pra ver essas ondas, né? Eu não vou fazer,  

isso  aí  é  pra  você  fazer  (*gargalhadas*)”.  Seu  Canuto  também comenta  sobre  a 

importância da interação entre a equipe da unidade e os grupos de pesquisa, “porque 

isso  acaba ajudando  a  gente,  a  gente  precisa  do  trabalho  de  pesquisa,  a  gente  

precisa saber o que é que os pesquisadores estão desenvolvendo pra gente crescer, 

porque a gente cresce a partir dessas análises quantitativas e qualitativas.”

Além da importância de promover, sempre que possível, aproximações entre 

as pesquisas acadêmicas e as situações vivenciadas no cotidiano da sociedade, é 

essencial a reflexão sobre a origem das diversas abordagens científicas, imersas em 

antagonismos,  contrastes,  convergências  e,  consequentemente,  em  disputas  de 

poder. Pelo fato de construirmos, durante esta pesquisa, interações alicerçadas na 

etnopesquisa  crítica,  uma  pergunta  nos  parece  fundamental  para  este  debate:  é 
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possível  existir  alguma  produção  científica  que  não  tenha  influência  direta  de 

processos criativos etnometodológicos?

A hipótese gerada a partir desse questionamento é de que o desenvolvimento 

de  novos  métodos  científicos,  necessariamente,  vivencia  estágios 

etnometodicamente experimentais enquanto seus autores buscam a melhor maneira 

de sistematizá-los e tentam tornar o processo suficientemente bem argumentado para 

ser  aceito  por  seus  pares  da  academia.  Portanto,  seria  questionável  afirmar  que 

alguma  ciência  tenha  sido  constituída  sem  interações  etnometodológicas 

desafiadoras e distintas das práticas hegemonizadas em cada período histórico, pois  

etnopesquisas críticas são geradas na construção coletiva e em meio a conflitos e 

não em uma ditadura obstinada em impor um modo de fazer ciência.

A fala implicada e engajada dos autores sociais, que vivenciam diariamente 

interações etnometodológicas, carrega a sabedoria de quem precisa estar preparado 

para lidar, constantemente, com problemas do cotidiano e de pessoas com as quais 

cria vínculos e relações de amizade. Desta maneira, torna-se fundamental dar vazão 

e compartilhar conhecimentos gestados fora dos centros de pesquisa para acolher e 

ampliar o potencial das produções etnometodológicas, construídas por aqueles que 

precisam enfrentar diariamente as burocracias institucionais e encontrar meios para 

resolver problemas sem contar com muito apoio do Estado. Neste estudo de caso, foi 

possível perceber uma necessidade constante da equipe de saúde em buscar pela 

superação de problemas do cotidiano institucional  por vias autogestionárias.  Além 

disso, ficou evidente o empenho em descentralizar processos para propiciar um maior 

envolvimento  dos  membros  da  sociedade  na  “promoção  coletiva  da  saúde”  e 

estimular um projeto de participação social que pode contribuir com a construção de 

um SUS para todos.

7.1. PRODUÇÃO ETNOMETODOLÓGICA DE MÍDIAS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE

Torna-se  evidente  que,  enquanto  o  Estado,  por  meio  das  burocracias 

institucionais, centralizar o poder de decidir quem pode falar e criminalizar o uso de 

faixas livres do espectro radioelétrico,  a democracia continuará frágil  perante uma 

produção midiática oligopolizada (GÖRGEN, 2009; MALERBA, 2010; NAHRA, 1988; 

NUNES, 2007). A gestão do processo de outorgas dos meios de comunicação, por 
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exemplo, é uma área que precisa contar com maior participação e com a intervenção 

direta dos movimentos sociais organizados.

O  atual  modelo  de  produção  midiática  necessita  ser  analisado  e  alguns 

questionamentos  precisam  ser  feitos  em  cada  situação  em  que  se  pretenda 

desenvolver mídias voltadas para educação e saúde. Por exemplo: qual o objetivo 

pedagógico de escolher cada tema, frase escrita no roteiro, figurino e características 

dos  personagens  nas  mídias  produzidas?  São  consideradas  as  possíveis 

consequências ao  transmitir o material para membros das mais diferentes culturas? 

Existe  acompanhamento pedagógico em relação às implicações culturais  de cada 

uma  das  produções  feitas  por  empresas  de  comunicação  contratadas  pelos 

governos?  Qual  o  olhar  crítico  dessas  mídias  em  relação  às  diversidades  e  à 

construção histórica influenciada pelos movimentos sociais organizados? É possível 

produzir mídias dialógicas e com propósitos educacionais sem ter contato direto com 

os membros da sociedade em suas diversas culturas? Financiar  as tradicionais e 

centralizadas produtoras de mídias ou agências de publicidade trazem o resultado 

social esperado? Existe interesse em fortalecer políticas para fomentar a criação de 

novos coletivos produtores de conteúdo ou apenas ampliar o público consumidor de 

mídias instrucionais?

Questões difíceis de responder enquanto houver um centralizado modelo de 

produção midiática que impede rádios e TVs comunitárias de ter o devido acesso ao 

direito  e  financiamento para produzir  e  compartilhar  conteúdos.  No momento que 

essa  condição  for  superada,  as  universidades  poderão  utilizar  e  construir 

metodologias para analisar  ou comparar as produções realizadas pelos diferentes 

seguimentos sociais. Porém, enquanto essa liberdade não existir, continuaremos com 

dificuldade  de  realizar  pesquisas  com  autores  receosos  de  compartilhar  suas 

experiências.  Afinal,  muitos são tratados como criminosos pelo Estado, como tem 

acontecido em muitas rádios comunitárias (NAHRA, 1988; NUNES, 2007). De acordo 

com Malerba (2010), a importância de fortalecer as rádios comunitárias decorre do 

fato de que são essenciais “na luta pelo direito humano a comunicação no país, pois 

favorecem  a  liberdade  de  expressão  e  dão  voz  a parcelas  da  população 

historicamente excluídas dos tradicionais espaços de difusão de ideias” (p.10).

No caso dos movimentos que pautam a saúde em espaços institucionais, as 

interações  com  as  pautas  da  comunicação  parecem  ter  ficado  mais  frágeis  nos 

últimos anos. Ao analisar  os relatórios das três últimas conferências nacionais de 
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saúde, é possível notar um retrocesso nas propostas relacionadas à descentralização 

da produção de mídias e dos veículos de comunicação comunitária. No relatório da 

12ª  Conferência,  a  76ª  diretriz  do  eixo  de  comunicação  e  informação  em saúde 

propõe  “reconhecer  e  implementar  as  rádios  e  televisões  comunitárias  como 

instrumentos públicos de comunicação e divulgação do interesse da sociedade, do 

SUS e da saúde, bem como dos direitos dos usuários”. Além disso, apoia a criação 

de  rádios  comunitárias  indígenas,  propõe  a  ampliação  da  potência  mínima  dos 

transmissores “para que os trabalhos sociais sejam mais abrangentes” e sugere a 

criação de uma “política de análise diferenciada na concessão de rádios e televisões 

comunitárias  pleiteadas  por  conselhos  em  todas  as  esferas,  aplicando  assim  o 

princípio da intersetorialidade das ações” (BRASIL, 2004, p.175). Essas propostas, 

caso  fossem  implementadas,  propiciariam  uma  maior  discussão  sobre  pautas 

importantes  do  direito  humano  à  comunicação  e  do  direito  humano  à  saúde,  ao 

aproximar os movimentos que reivindicam a liberdade de expressão, por meio da 

descentralização do poder da mídia, do movimento sanitário. Por isso, é fundamental 

o fortalecimento de mecanismos de “incentivo” aos gestores para, constantemente, 

prestar contas a respeito das propostas aprovadas nos conselhos e nas conferências. 

Isso  possibilitaria,  também,  que  os  debates  nos  anos  seguintes  tivessem  como 

referência  os  pontos  em  que  os  avanços  foram  insuficientes  e  provocaria  um 

movimento para fortalecer conselhos e conferências a ponto de tornar os gestores 

efetivamente subordinados aos interesses públicos. Seria oportuno, inclusive, discutir, 

nos  espaços  deliberativos,  a  maneira  como são  escolhidos  os  representantes  da 

gestão pública de cada uma das secretarias ou ministérios.

Apesar  das  propostas  trazidas  no  relatório  da  12º  Conferência,  nas 

conferências seguintes não parece ter sido dada muita atenção às propostas sobre 

comunicação comunitária. No relatório da 13ª Conferência, ainda é possível observar,  

no item 63 do eixo III, uma proposta para que as três esferas de governo incentivem 

“a regulamentação das rádios comunitárias” com o propósito de melhor “divulgação 

das  ações,  dos  serviços,  dos  direitos  e  deveres  do  SUS em  cada  região  e  nos 

municípios” (p.183). Nesse caso, justifica-se o apoio à rádio comunitária, não pelo seu 

potencial de promover saúde, a partir da interação etnometodológica e da produção 

de conteúdos pelos membros da sociedade, mas para pleitear o seu uso instrumental 

e institucional por representantes da saúde como é evidenciado no item 49 do eixo III,  

desse mesmo relatório, que sugere a necessidade de “assegurar espaços nas rádios 
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comunitárias para a divulgação de informações e de programas e ações de promoção 

da  saúde”  (BRASIL,  2008,  p.166).  Já  no  relatório  da  14ª  Conferência,  a  única 

referência à rádio comunitária é no item 20 da 2ª diretriz, que propõe “divulgar pelos  

meios  de  comunicação,  inclusive mídia  eletrônica,  digital  e  rádios comunitárias,  o 

papel dos conselheiros, das conferências e dos conselhos de saúde (distritais, locais  

e gestores) e sua importância como órgão deliberativo do SUS” (BRASIL, 2012, p.23).

Não  seria  contraditório  buscar  estabelecer  uma  política  nacional  para 

determinar o que deve entrar na programação das rádios comunitárias? Essa é uma 

luta  que  precisa  ser  travada  nos  espaços  locais  de  participação  social  e  os 

conselheiros e agentes de saúde podem realizar um trabalho próximo dos conselhos 

comunitários  das  rádios  para  buscar  uma  inserção  etnometodologicamente 

referenciada  dessas  pautas.  Porém,  a  discussão  sobre  o  conteúdo  a  ser 

compartilhado só tem sentido se for possível garantir a existência e a continuidade 

das  mídias  etnometodologicamente  construídas  pelos  membros  das  diversas 

localidades. Essa é uma pauta que o movimento da saúde não poderia deixar de 

lado. Diante dessas considerações, é pertinente compartilhar mais questionamentos 

provocativos:  o fechamento  de  rádios  de  interesse  comunitário  pelo  Estado  não 

poderia ser encarado como um atentado contra o direito constitucional de liberdade 

de expressão, do direito à comunicação, do direito à educação e do direito à saúde? 

A atuação dos órgãos estatais não poderia ser de apoio e contribuição direta para 

fortalecimento  dos  meios  comunitários  de  comunicação  como  ocorre  nos  órgãos 

públicos de extensão rural? Há sentido em um Estado que se propõe meramente a 

apreender  transmissores  e  criminalizar  os  responsáveis  por  contribuir  com  a 

democratização do poder  de fala? O que o Estado tem feito  concretamente para 

mudar o cenário oligopolizado da mídia?

É  fundamental  compartilhar  trechos  de  dois  artigos  da  Constituição  da 

República  Federativa  do  Brasil  para  ressaltar  a  importância  das  liberdades  de 

pensamento previstas e que deveriam garantir uma maior celeridade nos processos 

de concessão ou propiciar uma revisão legislativa para tratar de maneira diferenciada 

o caso das mídias comunitárias.

Art. 5º 
IV -  é  livre  a  manifestação do pensamento,  sendo vedado o 
anonimato;
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IX  -  é  livre  a  expressão  da  atividade  intelectual,  artística, 
científica e de comunicação, independentemente de censura ou 
licença;
XVIII  -  a  criação  de  associações  e,  na  forma  da  lei,  a  de 
cooperativas  independem  de  autorização,  sendo  vedada  a 
interferência estatal em seu funcionamento;

Art.  220.  A  manifestação  do  pensamento,  a  criação,  a 
expressão  e  a  informação,  sob  qualquer  forma,  processo  ou 
veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto 
nesta Constituição.
§  1º  -  Nenhuma  lei  conterá  dispositivo  que  possa  constituir 
embaraço  à  plena  liberdade  de  informação  jornalística  em 
qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto 
no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
§ 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, 
ideológica e artística.
§ 5º - Os meios de comunicação social não podem, direta ou 
indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. 
(BRASIL, 1988)

Para  viabilizar  esses  preceitos  constitucionais  seria  oportuno  discutir  o 

fortalecimento de  um órgão promotor  de  apoio  técnico,  para  consolidar  iniciativas 

comunitárias de comunicação, que permita a substituição de um modelo punitivo por 

uma proposta de compartilhar conhecimentos e ajudar a dirimir conflitos.  Torna-se 

mais complexo promover saúde se não for priorizada a organização de processos 

que descentralizem a produção de mídias para dar oportunidade de fala aos diversos 

membros da sociedade engajados e interessados em melhorias para si  e para os 

autores sociais com os quais convivem. Não há como imaginar um SUS democrático 

com canais centralizados de comunicação (ARAÚJO, 2007) ou com concessões que, 

ao  longo  da  história  da  mídia  brasileira,  beneficiaram  grandes  corporações  com 

capacidade para financiar o poder de fala (GÖRGEN, 2009). Para  Oliveira Neto e 

Pinheiro  (2013),  comunicação comunitária  e  saúde podem “se  encontrar  tanto  na 

produção de  saberes,  quanto  no  cotidiano  dos  serviços.  […]  No que  se  refere  à 

assistência, a atenção primária parece ser o nível de melhores possibilidades desse 

encontro” (p.535).

A centralização do poder de produzir mídias traz consequências, tanto para a 

comunicação científica e institucional quanto para a comunitária, pois pode resultar 

em relações clientelistas e na submissão do sistema público,  que deveria atender 

demandas sociais, ao sistema privado. Essas relações podem prejudicar a definição 

das  prioridades  para  cada  grupo  social  ou  gerar  incoerências  em  determinadas 
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relações. É preciso refletir criticamente sobre o papel do financiamento privado nas 

ações de educação e comunicação em saúde, especialmente quando esses recursos 

são provenientes de estabelecimentos que promovem o mercado da saúde ou de 

fabricantes  de  produtos  como  bebidas  e  alimentos  potencialmente  prejudiciais  à 

saúde.  São  corriqueiramente  debatidos  na  sociedade  brasileira  os  resultados 

decorrentes das medidas adotadas no intuito de superar a dependência econômica 

do financiamento do esporte e dos meios de comunicação pela indústria do cigarro,  

ao limitar sua propaganda nas diversas mídias. Porém, ainda não foi  possível dar 

passos  muito  consistentes  em  relação  a  outras  indústrias  promotoras  de  graves 

transtornos  sociais,  a  exemplo  da  indústria  do  álcool,  apesar  de  precedentes 

constitucionais12 e da proposta aprovada na 14ª Conferência Nacional de Saúde13. 

Como consequência da inércia pública em relação a essas indústrias, permanece um 

ciclo que continua a estimular o consumo e o crescimento do número de indivíduos 

dependentes. Situação incentivada por um Estado que não conseguiu superar a sua 

dependência dessa via de financiamento e, ao favorecer interesses privados, pode 

prejudicar a universalização da saúde.

Desta maneira, continuamos reféns de uma mídia que favorece empresas com 

condições  de  pagar  pelas  propagandas  em  detrimento  da  organização  e 

fortalecimento da participação social e dos serviços públicos de saúde. Portanto, não 

adianta  pensar  em  descentralização  sem  garantir  autonomia,  especialmente  nos 

processos de produção de mídias voltadas para educação e saúde. Um dos relatos  

de Seu Canuto traz contribuições para refletirmos sobre a importância de fortalecer a 

produção etnometodológica de mídias de interesse comunitário.

Eu acho que pra saúde pública melhorar, não só no Brasil, mas 
em qualquer lugar, a gente precisa [...] buscar outros recursos, 
usar todas as mídias disponíveis pra poder fortalecer o vínculo 
com a população.  Poder  discutir,  promover  saúde,  pra poder 
melhorar  nosso  trabalho,  tanto  em  ambiente  clínico,  como 
extraclínico.  Então,  a  gente  precisa  isso,  é  de  sair  mesmo, 
procurar abordar também a saúde no sentido ampliado, sabe? 
Você conhecer seu território, conhecer as pessoas que estão te 
procurando,  acolher  da  melhor  forma  possível,  conhecer  os 
profissionais  que  trabalham  com  você,  se  despir  mesmo  de 

12 Art.220. - § 4º - A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias 

estará  sujeita  a  restrições  legais,  nos  termos  do  inciso  II  do  parágrafo  anterior,  e  conterá,  sempre  que  
necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.

13 A restrição de propagandas de bebidas alcoólicas já consta como uma proposta aprovada no relatório da 14º 

CNS. O item 10 da 12ª diretriz apresenta o seguinte texto: “Restringir a veiculação de propaganda de bebidas  
alcoólicas e medicamentos em todos os meios de comunicação […].”
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qualquer  preconceito,  ter  uma  abertura,  ter  possibilidade  de 
diálogo [...]. Sabe, essa questão mesmo de você ter essa visão 
ampliada,  da  busca  de  saúde,  qualidade  de  vida  (SEU 
CANUTO).

7.2. ETNOMÉTODOS, MÍDIAS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

O incentivo à produção de mídias para a promoção da saúde está diretamente 

relacionado  ao  fortalecimento  de  uma  participação  social  que  assuma  a 

responsabilidade  de  gerir  organizações  e  processos  no  intuito  de  definir 

coletivamente  demandas  e  prioridades.  No entanto,  em cada  construção  cultural, 

conforme apresentado por Valla (1998) e Peruzzo (2005), a participação ocorre de 

diversas  maneiras  e  com  características  que  precisam  ser  analisadas  para  uma 

melhor compreensão de como são constituídas essas relações, ao invés de se propor  

modelos com pacotes fechados a respeito de como cada indivíduo ou coletivo deve 

participar.  Ao  longo  da  análise  das  entrevistas  realizadas,  foi  possível  notar  a 

existência  de  diferentes  percepções  no  que  poderia  ser  considerado  como 

participação social  e na definição de atitudes que poderiam resultar  em níveis de 

interação  diferenciados.  Neste  estudo,  foi  constatado  um  indicativo  de  que  as 

pessoas participam mais das atividades que reconhecem demandas concretas, são 

etnometodologicamente  instituídas  e  construídas  com  características 

autogestionárias.  O  contrário  parece  acontecer  com  ações  em  que  há  limites 

institucionais estabelecidos externamente, como seria o caso do conselho de saúde, 

que, apesar do interesse, ainda não conseguiu ser estruturado no local estudado. A 

participação  em atividades  com  formatos  abertos  à  construção  coletiva  pode  ser 

motivada  pelo  fato  de  contar  com  maior  envolvimento  de  diversos  autores  que 

possuem relações afetivas com os demais membros da sociedade. Esse pode ser um 

fator preponderante para despertar o interesse da população, afinal esses espaços 

oportunizam reencontros e relações de pertencimento.

A situação demonstra a importância de novos estudos que permitam comparar 

limites  e  potencialidades  dos  diferentes  espaços  de  participação,  sejam  eles 

desenvolvidos  a  partir  de  modelos  importados  ou  demandados  e  construídos 

coletivamente  por  cada  grupo  social.  Uma questão  para  análises  futuras  é  se  a 

participação  construída  a  partir  dos  vínculos  de  amizade  contribui  para  fortalecer 
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diálogos  etnometodológicos  radicais  e,  com  isso,  promover  transformações  na 

sociedade. É preciso analisar também os limites e as consequências da democracia 

representativa para a interação coletiva.  Afinal,  indivíduos com interesses comuns 

podem passar a disputar espaço no intuito de centralizar o poder político. Esse tipo 

de participação social  precisa ser melhor estudado,  para avaliar  se não cria uma 

perspectiva  sectária  entre  os  coletivos  organizados,  já  que  o  esforço  em  trazer 

melhorias  para  as  condições  sociais  pode  não  ser  a  principal  prioridade,  mas  a 

capacidade de comunicar e convencer outros a votar.  Nesse aspecto, é essencial 

considerar  a  influência  do  acesso  aos  variados  veículos  de  compartilhamento  de 

mídias  como  fator  importante  para  motivar  ou  desestimular  possíveis  escolhas 

políticas e a participação social.

A interação social, em especial no processo de produção de mídias radicais, 

tem, portanto, enorme potencial para incentivar uma participação social promotora de 

saúde.  O  diálogo  amplia  as  possibilidades  para  que  sejam  discutidas  situações 

concretas  da  realidade  vivenciada  pelos  autores  sociais  com  objetivo  de  buscar 

soluções  e  estratégias  que  lhes  pareçam  mais  propositivas  para  cada  momento. 

Torna-se um aprendizado coletivamente construído e os grupos sociais passam a ter 

autonomia para agir perante problemas evidenciados nas discussões. Assim, mídias 

produzidas fora do contexto social tornam-se complementares ou são integradas a 

um  projeto  mais  amplo  de  compartilhamento  de  conhecimentos  livres.  Essa 

perspectiva pode possibilitar a criação de redes de comunicação, inclusive em saúde, 

que permitam o reconhecimento de demandas regionais e o compartilhamento de 

mídias e dos métodos de produção.

7.3. CONSIDERAÇÕES PROPOSITIVAS

A partir das reflexões trazidas, é notável a necessidade de ampliar discussões 

a  respeito  da  implantação  de  políticas  públicas  que  possibilitem  descentralizar  a 

comunicação  em  saúde  para  viabilizar  uma  produção  midiática  regionalizada, 

preferencialmente, aliada à atuação das equipes de saúde da família. Para isso se 

tornar viável, como propõe Malerba (2010), é fundamental uma nova regulamentação 

para substituir a lei 4.117/62, que institui o código brasileiro de telecomunicações, e  

os  demais  atos  legislativos  que  não  trouxeram  contribuições  efetivas  para  a 

democratização dos meios. Uma nova legislação pode viabilizar a criação de zonas 



146

de  espectro  livre  no  intuito  de  evitar  a  criminalização  de  membros  da  sociedade 

interessados em contribuir com produções etnometodológicas e com o fortalecimento 

de  uma  comunicação  regional  que  pode  atender  propósitos  educacionais  e  de 

promoção da saúde.  A partir  do momento em que são disponibilizadas zonas de 

espectro livre, qualquer conflito de uso do espectro radioelétrico poderá ser mediado 

por conselhos populares, criados para a autogestão das mídias. 

No  caso  de  uma  revisão  legislativa,  é  essencial  discutir,  também,  o 

financiamento da comunicação etnometodológica de interesse comunitário e medidas 

para impedir  que conglomerados comerciais possam utilizar  seu poder econômico 

para manter o oligopólio dos meios de comunicação. A legislação argentina referente 

aos serviços de comunicação audiovisual14, por exemplo, garante 33% do espectro 

radioelétrico  para  entidades  públicas  não  estatais  sem  fins  lucrativos  e  propõe 

algumas medidas para evitar a centralização do poder midiático.

Mudanças legislativas desse porte precisam ser construídas em conjunto com 

o fortalecimento  de coletivos  e  associações  locais  interessados  em comunicação, 

como aqueles responsáveis pelos pontos de cultura,  por meio de interações com 

equipes  de  saúde  e  das  escolas  no  intuito  de  contribuir  com  produções 

etnometodológicas de mídias e possibilitar práticas autogestionárias. Os pontos de 

cultura foram propostos como parte do programa Cultura Viva, que é descrito em 

documento do Ministério da Cultura da seguinte maneira:

O programa Cultura Viva é concebido como uma rede orgânica 
de criação e gestão cultural, mediado pelos Pontos de Cultura, 
sua  principal  ação.  A  implantação  do  programa  prevê  um 
processo  contínuo  e  dinâmico,  e  seu  desenvolvimento  é 
semelhante  ao  de  um  organismo  vivo,  que  se  articula  com 
atores pré-existentes. Em lugar de determinar (ou impor) ações 
e  condutas  locais,  o  programa  estimula  a  criatividade, 
potencializando  desejos  e  criando  um  ambiente  propício  ao 
resgate da  cidadania  pelo  reconhecimento  da  importância  da 
cultura produzida em cada localidade.
O  efeito  desejado  é  o  envolvimento  intelectual  e  afetivo  da 
comunidade,  criando  uma  mágica  motivadora  na  qual  os 
cidadãos  sentem-se,  cada  vez  mais,  estimulados  a  criar  e 
participar. O programa incentiva o processo de reinterpretação 
cultural, estimulando a aproximação entre diferentes formas de 
representação  artística  e  visões  de  mundo  (BRASIL,  2005, 
p.18).

14 Ley 26.522/2009 - Regúlanse los Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el ámbito territorial de la 

República Argentina.
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Essa  apresentação  do  programa  ressalta  o  respeito  às  construções 

etnometodológicas e surge como uma alternativa para ampliar o poder de produção 

autoral  e de compartilhamento entre as diversas localidades. Gilberto Gil,  o então 

Ministro da Cultura na época da criação do programa, fez o seguinte comentário em 

pronunciamento15 sobre o potencial dos pontos de cultura:

Cada Ponto de Cultura será um amplificador  das expressões 
culturais da sua comunidade. Onde se faz (ou se quer fazer) 
música, haverá um estúdio de gravação digital, com capacidade 
para  gravar,  fazer  uma pequena  tiragem de CDs  e  botar  na 
Internet o que foi gravado. Onde se faz (ou se quer fazer) vídeo, 
cinema ou televisão comunitária,  haverá um estúdio de vídeo 
digital, com câmera, ilha de edição, microfones e mala de luz. E 
mais: dança, teatro, leitura, artes visuais, web, enfim, o que a 
comunidade quiser e puder, ousar e fizer, sonhar e materializar.

Nelson Pretto (2006), ao comentar sobre os pontos de cultura, considera que 

eles podem atuar como estúdios multimídia descentralizados e cita a importância do 

envolvimento de professores e estudantes para ampliar o acesso aos meios e aos 

conhecimentos sobre produção. Porém, trata como essencial que a produção conte 

com  pressupostos  importantes  como  o  uso  de  softwares  e  licenças  livres  para 

garantir  a  liberdade criativa  e  de compartilhamento,  portanto,  valorizar  “todo esse 

universo de produção que pensa mais no coletivo que no individual” (p.19).

Esse  cenário  de  interlocuções  entre  os  mais  diversos  autores  sociais, 

mutuamente  solidarizados,  pode  trazer  melhorias  para  as  condições  locais  de 

produção ao buscar integrar as propostas de criação etnometodológica de mídias 

radicais. A partir de um diálogo, principalmente, com Macedo (2004a), Freire (1993) e  

Downing  (2002),  evidenciamos  a  importância  de  cada  grupo  social  assumir  o 

protagonismo em suas produções midiáticas radicais como uma maneira de participar 

da  construção  dos  currículos.  Essa  perspectiva  autogestionária  torna  possível 

respeitar  identidades  e  diferenças  nos  diálogos  interculturais  e  superar  qualquer 

tentativa de silenciamento dos etnométodos.

Esse é um importante passo para a “constituição de sujeitos sociais” e para a 

apropriação crítica de uma “consciência sanitária” que possibilite ações mais efetivas 

de promoção da saúde com consequente repercussão na consolidação do processo 

15 Pronunciamento sobre o Programa Cultura Viva em Berlim, Alemanha em 2 de setembro de 2004 (BRASIL, 

2005).
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da reforma sanitária e no fortalecimento do SUS (PAIM, 2008c).  Assim, o diálogo 

midiático tem o potencial de contribuir para superar preconceitos ao permitir o debate 

a respeito daquilo que origina os conflitos interculturais e as disputas de poder.

Neste estudo de caso, também, notamos um interesse especial da equipe de 

saúde  em  promover  um  acolhimento  satisfatório,  independentemente  da  origem 

étnica daqueles que buscam apoio da unidade. Segundo Seu Canuto, o lugar “recebe 

pessoas de várias partes do mundo, então é um caldeirão cultural e étnico bastante 

interessante”.  Além disso,  a  equipe  de saúde é  formada por  pessoas  do lugar  e 

algumas que migraram, mas todos consideram-se membros da sociedade e há uma 

forte disposição de promover ações em parceria com os grupos locais. Em contraste 

com  o  que  foi  observado  por  Ramos  (2009),  as  constantes  migrações, 

acompanhadas  de  perto  pelas  agentes  comunitárias  de  saúde,  parecem  ter 

contribuído com o debate entre as multiculturas e na interação dos autores da equipe 

de  saúde  com aqueles  que  procuram  pelos  serviços.  Porém,  conclusões  a  esse 

respeito dependeriam de um estudo específico para demonstrar as consequências de 

um encontro intercultural crítico intermediado pela presença de equipes de saúde da 

família. No caso deste estudo, a maneira como ocorreu a aproximação entre a equipe 

de  saúde  e  os  demais  membros  da  sociedade  parece  ter  contribuído  com  a 

construção de vínculos e para estabelecer relações de afeto e de confiança. Isso 

evidencia a importância da saúde constituir-se permeada por interações solidárias de 

cuidado (TEIXEIRA, 2006) e torna-se necessário refletir sobre alternativas, como a 

que  foi  sugerida  por  Dona  Paciência,  de  ser  um  pré-requisito,  para  qualquer 

profissional de saúde, morar no local de trabalho ou pensar em outras vias como a 

dedicação  exclusiva  em  determinada  unidade.  Essa  condição  também  traz 

contribuições no caso de o profissional de saúde passar a intermediar processos de 

produção  midiática,  pois  isso  viabiliza  construções  educacionais  amplamente 

integradas e influenciadas pelas observações epidemiológicas.

Diante dessas considerações, é pertinente questionar as políticas que ainda 

tentam  impor  ações  para  grupos  sociais  com  objetivo  de  levar  “a”  consciência 

sanitária  ou  levar  “um  poder  pré-moldado  aos  indivíduos”  (“empoderá-los”  ou 

“apoderá-los”). Cada sujeito pode buscar sua autonomia e participar da construção da 

autonomia coletiva ao fazer escolhas baseadas em reflexões críticas e um dos papéis  

da educação e da comunicação é fomentar esses encontros dialógicos que respeitem 

os  métodos  gestados  em  cada  localidade.  À  saúde  coletiva,  cabe  pautar  a 
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importância de construir  espaços e de produzir  os meios para que cada autor ou 

organização social tenha acesso equivalente às condições para apresentar, discutir e 

lutar  por  suas  demandas.  Não  se  constrói  uma saúde coletiva  crítica  a  partir  da 

crença de que a participação social compulsória é a via para o fortalecimento das 

organizações e para a sociedade controlar as ações do Estado. Por isso, é preciso 

discutir  as  limitações  e  o  que  tem  acontecido  em  diversos  conselhos  de  saúde 

(LABRA,  2005;  VALLA,  2000).  Para  uma  ocupação  mais  crítica  dos  espaços 

instituídos, é  preciso haver  uma base de legitimação social  e o fortalecimento de 

organizações e movimentos sociais, pois, sem isso, as cadeiras de conselhos podem 

virar  moeda  de  troca  de  indivíduos  sedentos  por  cargos  políticos. Portanto,  é 

necessário promover processos já iniciados no intuito de superar a “visão bancária da 

educação” (FREIRE, 1993) e a verticalidade da comunicação para se consolidar uma 

sociedade construída autogestionariamente por meio do diálogo horizontal, seja ele 

harmonioso  ou  revelador  de  contrastes,  contradições  e  conflitos,  resultantes  de 

relações interculturais críticas.

Como  resultado  deste  estudo,  foi  possível  ainda  encontrar  elementos  que 

fortalecem a argumentação de que todo membro, na interação social, é um produtor 

de etnométodos, mas não é possível fazer generalizações em relação à consciência 

que os autores sociais têm em relação ao seu poder de transformação. Reconhecer 

essa autoria e sua capacidade de refletir sobre cada ação é um passo fundamental 

para tornar possível a realização de intervenções sociais de maneira mais consciente.  

Essa nova condição gera uma demanda por debates que vão além da perspectiva de 

escolher os conteúdos que devem ser consumidos por meio das mídias. É gerada 

uma necessidade,  cada  vez  maior,  de  conhecer  os  processos  de  produção  para 

buscar  autonomia no conteúdo,  na linguagem,  no jeito  de fazer  e com respostas 

claras a respeito do porquê fazer. Isso possibilita o compartilhamento de mais pontos 

de vista e ajuda a superar a lógica instrumental de uso das mídias produzidas sem a 

participação dos membros da sociedade. Emergem, portanto, alternativas radicais de 

construção autogestionária de conhecimentos intermediados pelas mídias em que, a 

partir  de  um  neologismo  multirreferencializado,  podemos  passar  a  denominar  de 

produções “etnometododialógicas”.
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ANEXOS

Anexo A – Trajetória de vida e implicações pertinentes para esta pesquisa

As minhas principais implicações estão relacionadas ao fato de me considerar 

um educador interessado em ajudar a construir processos de participação social que 

promovam a horizontalização das relações sociais e dos processos de gestão, bem 

como a descentralização dos bens e dos meios de produção, além de ser vegano1. 

Portanto,  inevitavelmente,  um autor  social  em enfrentamento  constante  contra  os 

diversos  tipos  de  exploração  que  são  impostos  aos  animais,  incluindo  a  espécie 

humana. Acrescento a influência essencial de ser de Paripiranga-BA e ter vivenciado 

diferenciadas experiências de compartilhamento e solidariedade, próprias de muitas 

cidades do interior, além de ser filho e irmão de quem sou e conviver com avós,  

tias/os, primas/os e madrinha que se tornaram extraordinários exemplos de vida para 

mim. Incluo ainda as influências decorrentes das interações nas bandas que “toquei 

bateria” no intuito de produzir músicas engajadas e críticas, de ter criado vínculos e 

compartilhado momentos de grandes aprendizados com amigos/as2 que contribuíram 

com  a  construção  do  meu  percurso  formativo,  além  dos  frequentes  diálogos 

libertários e do acesso a mídias (textos, áudios, vídeos...) politicamente engajadas.

Minha aproximação mais concreta com os debates sobre promoção da saúde 

ocorreu por conta da atuação no movimento estudantil – sem qualquer vínculo com 

partidos políticos – durante a graduação em medicina veterinária e da consequente 

interação  em  espaços  de  enfrentamento  político,  dentro  e  fora  da  universidade.  

Muitas destas discussões propiciaram a formação de vínculos de amizade ao longo 

da graduação. Cito, como momento crucial, a minha participação como facilitador em 

uma das Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde (VER-SUS) 

que ocorreu em Pelotas-RS no ano de 2005. Esse espaço de formação compartilhada 

e  de  fervorosas  discussões,  inspiradas  nas  visitas  feitas  a  estabelecimentos 

1 Modo de vida baseado na escolha política de contrapor a produção e o consumo de produtos provenientes de 
processos de exploração animal. Envolve diversas dimensões como alimentação, vestuário, higiene, 
cosméticos, medicamentos, entre outras.

2 Destaco as/os que não foram citadas/os direta ou indiretamente em outras partes deste trabalho: Graciela, 
Gabriel e a “galera do R(pg)”, Marcus Bomfim, Erica, Analice, Iolita, Serena, Suryara, Fernanda Peixoto, 
Iêdo, Neto, Danilo, Mila Diniz, Alene, Julianna, Luciana, Sheila Borges, Vivianne Cambuí, Amanda, 
Fernanda Santos, Paulo Bahiano, Mone, Yuri Vasconcelos, Ana Luiza, Betina, Frantchesca, Carol Brandão, 
Ianei, Sheila Nogueira, Eveline, Analu, Letícia Amaral, Levi, Paloma, Rogério Alvarenga, Priscila Bueno, 
Livia, Laíze, Ana Carolina, Carla Almeida, Marcela, Francisco,  Ana Rita, Paula, Rogério Cunha, Letícia 
Chaves, Meire e Paolo. Obrigado pelas boas energias e aprendizagens compartilhadas.



vinculados  ao  SUS,  inclusive  espaços  de  participação  social,  contribuiu 

decisivamente para a mudança do meu foco de pesquisa na monografia durante a 

graduação com total apoio do amigo, orientador e dedicado professor Luiz Fernando 

Marcellini Massa, com quem muito aprendi. Em decorrência dessa decisão, descobri 

novas formas de compreender as ciências a partir da percepção de que é possível 

realizar pesquisas referenciadas em demandas sociais concretas. A experiência no 

movimento  estudantil  propiciou  a  oportunidade  de  dialogar  com  participativas/os 

demandantes, profissionais e gestoras/es do sistema de saúde; com agricultoras/es 

engajadas/os  na  luta  pela  terra  e  com  populações  urbanas  desassistidas,  mas 

mobilizadas nas suas diversas lutas sociais.

Contudo, as ações relacionadas ao veganismo, até o momento, foram as que 

mais inspiraram mudanças durante o meu processo de construção de conhecimentos. 

Afinal, é uma luta convergente com qualquer mobilização social contrária a posturas 

de exploração e dominação. Nessa discussão do veganismo, ressalto, especialmente, 

a  importância  dos  encontros  dialógicos  com  Catarina  Leite,  Laerte  Levai,  Paula 

Brügger, Robson “Véio”, Thiago Dias, Sonia Felipe, as/os integrantes da Cooperativa 

Rango Vegan e do extinto grupo que discutia alternativas para substituir espaços de 

aprisionamento  e  exibicionismo  de  animais  como  os  zoológicos.  Além  desses, 

ressalto  as  discussões  com  minha  família  e  amigas/os  que  trouxeram, 

respeitosamente, pontos de vista contrastantes em relação à perspectiva vegana e, 

com  isso,  também  contribuíram  com  debates  sobre  este  e  tantos  outros  temas. 

Portanto, as contradições de ser vegano dentro das limitações de uma, até então, 

instituída  medicina  veterinária  antropocêntrica,  resultaram  em  um  inevitável  e 

crescente interesse pela educação, a partir de uma lógica de coaprendizagem, que 

supera  a  mera  transmissão  de  conteúdo  e  se  apropria  de  uma  pedagogia 

etnometodológica e coletivamente construída.

Para  possibilitar  uma  aproximação  mais  fundamentada  da  educação  foi 

essencial a experiência de cursar o componente curricular “extensão rural” ministrado 

pelo prof. João Aurélio, a quem agradeço, pois tive o primeiro contato formal com um 

livro  de  Paulo  Freire  –  “extensão  ou  comunicação?”  –  e  a  turma  também  foi 

incentivada  a  produzir  programas  rurais  de  rádio  como  atividade  curricular. 

Posteriormente,  os  estudos  sobre  Paulo  Freire  foram  aprofundados  por  meio  de 

leituras  e  diálogos  em  diversos  espaços.  Cito,  como  exemplo,  as  atividades  de 

extensão promovidas pelo prof. Maurício Mogilka em seu esforço de contribuir com os 



processos  de  organização  e  mobilização  social.  A  participação  do  prof.  Álamo 

Pimentel  no  meu  processo  de  construção  de  conhecimentos  também  merece 

destaque, pois conviver com esse engajado autor social e experienciar aprendizagens 

e momentos tão ricos como nos componentes curriculares “antropologia e educação” 

(graduação) e “etnografia e educação” (pós) – ambos na Faculdade de Educação da 

Ufba  –  foi  essencial  para  inúmeras  transformações  no  meu  modo  de  pensar  e 

possibilitou uma maior aproximação das abordagens qualitativas. A interação com 

movimentos sociais urbanos e rurais também deixou marcas muito fortes no meu 

percurso, assim como o contato com iniciativas em busca da democratização dos 

conhecimentos como os movimentos que defendem o uso de licenças e softwares 

livres e os grupos que fomentam a produção independente de mídias livres.

Em  decorrência  do  veganismo  e  do  interesse  pela  educação  em  saúde, 

ocorreu um distanciamento da veterinária tradicional e uma aproximação de projetos 

de professores/as que adotam reflexões ampliadas sobre saúde, dentre os quais cito: 

(1) Carlos Roberto Franke que, além de participar diretamente da construção desta 

pesquisa,  tem desenvolvido  trabalhos  de  educação  e  faz  um debate  ampliado  a 

respeito da relação entre a espécie humana e o ambiente à sua volta. Recentemente, 

passou a direcionar maiores esforços para estudar a área de produção de vídeos; e 

(2) Stella Barroin que começou a realizar atividades em escolas com participação de 

estudantes de diversos cursos de graduação em uma rica construção compartilhada 

de  conhecimentos.  A  atuação  nesses  projetos  também  ajudou  a  viabilizar  uma 

aproximação com Gabriela,  na época mestranda na USP, que nos procurou para 

realizarmos,  em  parceria,  um  projeto  de  formação,  na  modalidade  online,  com 

professoras/es do Rio de Janeiro. Esses diálogos coincidiram com um período de 

dedicação a projetos em que atuei como mediador em cursos de educação online na 

Ufba e no Instituto Anísio Teixeira/SEC-BA e com a especialização que fiz  nessa 

área. Uma outra experiência essencial foi a participação no curso de formação de 

oficiais de controle animal (FOCA), pois as/os mediadoras/es desse curso, a partir de 

uma abordagem holística, contribuem com reflexões que ajudam a promover grandes 

transformações na atitude daqueles/as que são responsáveis por cuidar da saúde 

pública  e  resgatar  animais  que  já  não  estão  em  condições  de  permanecer  em 

situação de rua.

Todas essas vivências contribuíram para a minha participação em projetos de 

educação ambiental e educação em saúde desenvolvidos no Instituto Anísio Teixeira,  



órgão  vinculado  à  Secretaria  de  Educação  da  Bahia.  Esse  contato  possibilitou 

grandes encontros com profissionais, educadoras/es e estudantes da rede pública, 

extremamente  preocupadas/os  e  empenhadas/os  em  promover  efetivas 

transformações  em  suas  escolas  e  na  educação  baiana.  Além  da  construtiva  e 

proveitosa  interação,  a  partir  de  2008,  com o  grupo  responsável  pela  gestão  de 

cursos  online  e  produção  de  mídias  educacionais  na  Diretoria  de  Educação  a 

Distância e Tecnologia Educacional, cito o frutífero diálogo na relação com a equipe 

da Rede Anísio Teixeira, em especial, no Núcleo de Experimentação e Produções 

Educacionais Livres. A Rede AT tem buscado estimular a estruturação de coletivos 

de  produção  de  mídias  geridos  com  autonomia  e  participação  de  membros  das 

escolas públicas baianas. Portanto, é um grupo que tenta contribuir com projetos de 

descentralização  midiática,  pois  acredita  que  professoras/es  e  estudantes  têm  o 

potencial de produzir conhecimentos e são capazes de interferir em suas diferentes 

realidades. Conviver com estes/as autores/as sociais tem sido uma experiência de 

muito  aprendizado  por  perceber  a  viabilidade  de  construir  uma  outra  forma  de 

relação,  no  interior  de  uma  instituição  pública,  em  que  as  pessoas  se  sintam 

motivadas e reconheçam seu potencial de intervenção no processo histórico. Essa 

interação resultou em um grande aprendizado que ajudou a viabilizar a realização 

deste trabalho.

Desses encontros, passei a acreditar ainda mais no potencial de cada grupo 

social poder autogerir projetos de produção e difusão de mídias. Para essa discussão 

André R. Araujo Virgens, Luiz Paulo Colombiano e Yuri Wanderley foram grandes 

colaboradores, pois muitas discussões sobre mídia livre foram fortalecidas durante os 

diálogos e a partir dos livros que eles indicaram. Com isso, ampliei meu interesse em 

conhecer as produções de mídias feitas por diversos grupos em busca de atender 

suas  demandas  locais.  Esse  é  um  importante  processo  de  descentralização  que 

passou a desafiar pesquisadores/as acostumados/as a realizar intervenções com uso 

de mídias instrucionais e/ou “estrangeiras”. Conhecer as produções locais de mídia 

independente  que  objetivam fortalecer  culturas  e  ajudam na construção  do poder 

popular, tornou-se uma das minhas principais motivações para realizar este trabalho. 

Passei a considerar a importância promover estudos para evidenciar e analisar esse 

“poder paralelo de produção midiática”. O desenho da pesquisa foi revisto diversas 

vezes com influência direta dos diálogos com professores/as que tive a oportunidade 

de, construtivamente, interagir ao longo do mestrado. Destaco aquelas/es com quem 



conversei,  principalmente, fora da sala de aula,  como Carmen Teixeira,  que tanto 

incentivou e contribuiu com ideias para construção deste trabalho e transformou-se 

em um exemplo  revolucionário  de postura  ética  e  política  diante  de suas  críticas 

certeiras e promotoras de construtivos diálogos radicais. Foi por indicação dela que 

tive  a  oportunidade  de  conhecer  uma  pequena  parte  da  obra  de  um  autor  com 

enorme  influência  para  esta  pesquisa,  o  prof.  Roberto  Sidnei  Macedo,  a  quem 

agradeço  pelos  diálogos  e  amplio  o  agradecimento  ao  Grupo  de  Pesquisa  em 

Currículo e Formação (FORMACCE) por todo o aprendizado compartilhado. O prof.  

Marcelo Castellanos também foi essencial para diversas discussões trazidas neste 

trabalho com sugestões extremamente pertinentes que enriqueceram a dissertação. 

Impossível  deixar  de  citar  a  influência  do  prof.  Jairnilson  Paim  que,  com  sua 

abordagem engajadamente inspiradora, participou diretamente de muitas mudanças 

que  repercutiram  no  meu  modo  de  pensar,  de  ser  e  agir,  portanto  de  escrever. 

Aproveito também para citar a importância do Cebes-BA, grupo que me aproximei 

depois de um diálogo com o prof. Jairnilson, por toda construção compartilhada e 

transformadora.  Para  concluir  esta  abordagem  do  meu  percurso  implicado  de 

pesquisa, destaco três das contribuições mais importantes para este trabalho: (1) da 

atenciosa  e  crítica  profa.  Ligia  Rangel  que participou  de maneira  fundamental  na 

realização desta pesquisa com sugestões que permitiram muitas mudanças na visão, 

na  abordagem  e  na  escrita;  (2)  de  toda  a  equipe  da  unidade  de  saúde  e  do 

representante da rádio que foi entrevistado. Conhecê-las/os também trouxe grandes 

aprendizados. Foi uma grande satisfação vivenciar essa experiência de construção 

coletiva e da busca por alternativas autogestionárias, mesmo diante dos limitadores 

vínculos hierárquicos estabelecidos pela relação com o Estado; (3) de autoras/es que 

semeiam  ideias  de  emancipação  popular  e  compartilham  seus  conhecimentos 

livremente por meio de diversos formatos midiáticos. Agradeço a todas/os vocês.



Anexo B - Cronograma

Atividades em 2012 - - mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Revisão  bibliográfica  e 

disciplinas obrigatórias

x x x x x x x x x x

Contato prévio com a equipe 

de saúde

x

Atividades em 2013 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Revisão bibliográfica x x x x x x x x x x x x

Contato prévio com a equipe 

de saúde

x

Qualificação x

Envio ao Comitê de Ética x

Acompanhamento  das 

atividades e entrevistas

x x

Análise das entrevistas e dos 

programas de rádio

x x x x

Sistematização e análise x x x

Apresentação  dos  resultados 

preliminares

x

Atividades em 2014 jan fev mar abr - - - - - - - -

Revisão bibliográfica x x x

Resultados e considerações x x x

Apresentação  dos  resultados 

preliminares para a equipe

x

Defesa da dissertação x



Anexo C – Atividades da unidade de saúde

Reuniões de equipe; projeto caderno de saúde da usf; projeto horto medicinal na usf;  

projeto  fitoterapia  em odontologia;  projeto  capacitação  em saúde  bucal  para  acs; 

projeto saúde bucal na escola com atividades teatrais e circenses; projeto abordagem 

da  saúde  bucal  no  ambiente  familiar;  projeto  fitoterapia  garimpeira;  projeto  para 

discutir o uso do mel; projeto de exposição de fotografias dos usuários da unidade de 

saúde; projeto encontro de profissionais de esf; projeto marionetes na saúde; projeto 

roda de conversa com idosos; projeto comida de antes (mostrar aos estudantes os 

alimentos consumidos antigamente em época de escassez); projeto ginástica; projeto 

dia  da  mulher  (saúde  da  mulher);  projeto  dia  do  homem  (saúde  do  homem); 

acompanhamento das gestantes; yoga para gestantes na usf; roda de conversas com 

gestantes; projeto se liga no peso; atividades educativas com gestantes, com pais de 

crianças até 1 ano, com hipertensos e diabéticos e estudantes da escola pública; 

programa saúde na escola que envolve também ações de saúde bucal; 

Outros: conforme orientação  da  secretaria  municipal  e  estadual  de  saúde ou  do 

ministério  da  saúde,  outras  ações  são  inseridas  no  dia  a  dia  das  atividades 

ambulatoriais, visitas, e dos projetos. Estas atividades são realizadas sem prejuízo 

daquilo que é habitual nas unidades básicas de saúde: visitas domiciliares p/ médico, 

enfermeira,  acs,  equipe  de  saúde  bucal  e  técnicas  de  enfermagem;  atendimento 

ambulatorial p/ médico, enfermeira, dentista; pré-natal humanizado; acompanhamento 

de hipertensos e diabéticos; saúde do homem; teste do pezinho; vacinação regular e 

nas campanhas; pequenas cirurgias; retirada de pontos; filmes de documentários na 

televisão da unidade (doação); lanches; fisioterapia (fisioterapeuta 1 vez por semana, 

contratada pela  prefeitura);  acompanhamento do bolsa família;  pesagem do bolsa 

família; acompanhamento para vacinação de cães e gatos; acolhimento; atendimento 

de  urgência  para  turistas;  entrega  de  medicamento  da  farmácia  básica  e  plantas 

medicinais de produção própria; disponibilização para a comunidade do uso da sala 

de palestras para atividades do coral local, evento de quiropraxia, etc. 

OBS: Essas informações foram gentilmente cedidas pela equipe da unidade, mas foi 

necessário sintetizar o material.



Anexo D – Catalogação dos programas

Data Tema Tópicos debatidos e comentários

14/02/ANO1 Água Explicações sobre o porquê de criar o programa, seu objetivo e sua 
relação com o alegre acolhimento oferecido pela unidade de saúde. 
Tema do dia - explicação sobre a composição da água no corpo e no 
planeta, esgotamento sanitário, importância da água no corpo, 
necessidade diária de água, benefícios da água. Leitura de um texto 
escrito por Seu Farinha.

21/02/ANO1 Diarreia Apresentação da equipe da unidade, a importância das agentes, a 
abrangência da atuação e comentários sobre as atividades voluntárias e a 
participação dos membros da sociedade. Comentário sobre as atividades 
de teatro de bonecos realizadas em parceria com um outro médico, o 1º 
encontro de hipertensos e diabéticos, atividades de quiropraxia e a 
importância das atividades de educação. Neste programa já é feito o 
convite para participação ao vivo pelo telefone. É realizada entrevista 
com um Engenheiro Civil. Explicações a respeito do tema diarreia.

28/02/ANO1 Amamentação Comentários sobre a oficina de bonecos, a importância do trabalho das 
agentes de saúde e sobre o crescimento do número de motos. 
Comentários sobre elogio recebido por conta das melhorias percebidas 
em relação à apresentação do programa. Tema do dia - Importância da 
amamentação / aleitamento materno exclusivo, aleitamento materno 
predominante e aleitamento materno complementado/ Qualidade do leite 
materno / Importância da amamentação para a saúde da mulher / 
Problemas decorrentes do uso de leite de vaca em comparação ao leite 
materno (estudos científicos) – maior causa de alergia em crianças é o 
leite de vaca / Vantagem econômica da amamentação materna.

06/03/ANO1 Automedicação 
e antibióticos

Comentários sobre a importância da rádio, sobre as ações voluntárias e o 
esforço autônomo da equipe no intuito de melhorar a estrutura da 
unidade de saúde. Agradecimento aos comerciantes pelo apoio aos 
voluntários / O que há por trás do trabalho de atendimento / 
Agradecimento ao apoio e compreensão da população por conta de um 
atendimento que demandou maior tempo e todos entenderam que a 
equipe estava empenhada em buscar o melhor para uma criança que 
precisava de um cuidado diferenciado / Comentário sobre determinados 
tratamentos que não podem ser descontinuados. Tema do dia - o que 
vem a ser automedicação / comentários gerais / diferença entre 
medicação e remédio / consequências do uso de remédio sem 
orientação / Custo beneficio do remédio para o organismo de acordo 
com a necessidade / Alexander Flemming e a descoberta da penicilina / 
Resistência desenvolvida pelas bactérias por conta do uso inadequado de 
antibióticos / Problemas dos antibióticos mais comuns / Nome de 
antibióticos com possíveis consequências / Dicas e cuidados em relação 
ao uso e armazenamento de medicamentos. Neste programa houve um 
novo convite para a população ligar e sugerir nomes de medicamentos 
para debater no programa seguinte / 

13/03/ANO1 Automedicação 
2

Comentário sobre a poesia e a arte / comentário sobre o fato das pessoas 
estarem se acostumando com a rotina do posto por conta dos programas 
da rádio / Entrevista com a técnica de enfermagem da unidade / 
Comentário a respeito da unidade ter recebido diversas perguntas que 



foram sistematizadas em 6 momentos de respostas: 1 – sal no tempero 
em barra; 2 – facilidade do paladar se viciar em “besteiras”; 3 – beber 
líquidos junto com alimentação; 4 – consumo fracionado de doces em 
relação a comer grandes quantidades de uma vez; 5 – limitações de 
quem não pode tomar café; 6 – Pergunta sobre o consumo de carne. 
Tema do dia – foram citados vários medicamentos e as consequências 
do seu uso. Alguns medicamentos foram discutidos por conta de 
sugestões enviadas. O programa foi finalizado com a sugestão da 
população enviar novas perguntas para a unidade.

20/03/ANO1 Álcool Comentários sobre como funciona o teste do pezinho por conta da 
participação do enfermeiro em um curso / O PSF passou a contar com 
apoio de um profissional para dar orientação a respeito de construções. 
Tema do dia – Álcool / Abuso do álcool, fatores que interferem no 
processo de embriaguez ou no alcoolismo (físico ou psicológico) / 
Problemas do álcool no estômago, intestino e fígado / Estimulação 
causada pelo álcool com posterior depressão / Necessidade de ampliar a 
dose que não tem a ver com resistência do fígado, pois o efeito fica 
diminuído no sentido psicológico do termo não no físico / Morte de 
neurônios a partir da embriaguez / inibição da produção de substância 
testicular com redução da capacidade sexual / O que é o excesso? / 
Comentários finais a respeito da ideia geral do programa de não entrar 
numa perspectiva de lição de moral. É citado o fato do médico ser 
parado na rua com comentários e perguntas para o programa, além das 
perguntas enviadas à unidade. 

27/03/ANO1 Osteoporose Comentário sobre as motos – velocidade e acidentes/ Consultoria 
gratuita para construção e reforma de casas como parte da saúde / 
Reunião sobre o projeto que discute o abastecimento de água com 
participação de um professor da Ufba / Divulgação de atividade na 
escola comunitária / Comentário sobre o fato do tema do programa ter 
sido escolhido por sugestão da comunidade. Tema do dia – 
Osteoporose / O que é e como caracteriza-se / Leitura de um texto 
escrito por Seu Farinha / relação do sol – produção de vit. D – cálcio / 
Cálcio na alimentação / importância do cálcio para as crianças / 
“inimigos do cálcio” - refrigerantes; excesso de fibras; chocolate; 
gorduras em excesso e frituras / Osteoporose e menopausa / causas da 
osteoporose / tratamento / comentário de Seu Farinha sobre a 
perspectiva de quem trata é a equipe e não o médico / brincadeiras com 
a equipe / sugestão do que ajuda a evitar a osteoporose, inclusive o suco 
de couve, limão e melaço / Dicas para as mulheres que estão prestes à 
entrar na menopausa / comentários finais sobre cuidados com 
alimentação, cuidados com a casa.

03/04/ANO1 Dengue Rádio como serviço de utilidade pública para a localidade: por conta das 
chuvas uma das professoras pediu para a rádio informar que não haverá 
aula / Comentários sobre o direito do paciente de saber o que se passa e 
a importância de uma conversa mais alongada que é feita na unidade de 
saúde em busca da excelência no atendimento / Comentário sobre o 
conserto da ambulância / Ampliação das pessoas interessadas em atuar 
como voluntárias na unidade / É comentado que as dúvidas das pessoas 
vão gerar alguma ação do posto / Neuróbica – atividade mental – desafio 
de xadrez / Tema do dia: 4 tipos de vírus da dengue / escolha do tema 
por conta de epidemia em outras cidades / importância da ação 
individual e coletiva para contribuir com a redução dos casos de 
dengue / Sintomas / Tratamento e cuidados / Pedido de apoio à 
associação dos guias pra orientar os visitantes a respeito da dengue / 



Dicas de como prevenir e controlar / borra de café, água sanitária, 
vinagre. Recado compartilhado à pedido de membros da sociedade: 
cuidado que as pessoas devem ter ao andar a pé na estrada enquanto 
usam aparelhos mp3 por conta de não escutar as motos.

10/04/ANO1 Gestação Entrevista com uma convidada que pertence a um grupo que 
desenvolve diversas atividades com propósitos de trabalhar na área de 
saúde e cura – ações que empreende na parceria com o PSF: 
atendimento com terapias de apoio que ajudam na recuperação da saúde 
– Reiki, podo-reflexoterapia, massagem, limpeza de ouvido e ervas 
medicinais, trabalho com gestantes – Quem está desenvolvendo o 
trabalho – explicações sobre o que é Reiki e podo-reflexoterapia. A 
entrevistada cita a qualidade e elogia a iniciativa do programa de rádio. 
Tema do dia - diagnóstico da gravidez; pré-natal – importância de 
iniciar cedo; procedimentos e exames durante a gravidez; cuidados 
necessários com alimentação; comentário da carta escrita pela equipe da 
unidade para convidar o homem para participar das conversas sobre a 
gravidez / exercício / “gravidez não é doença”. A participação de Seu 
Farinha foi interrompida para atender um chamado para um parto.

17/04/ANO1 Exercício e 
caminhada

Comentário sobre parto na noite anterior e o apoio dos motoristas / 
brincadeira de um dos apresentadores com o fato de ter uma “voz de 
taquara rachada”. Casos de dengue em uma cidade próxima e a 
importância dos cuidados para prevenir / comentários sobre 6 casos de 
cães diagnosticados com leishmaniose / notícias da unidade – 
quiropraxia por voluntariado 1 vez ao mês quando indicado na unidade; 
oficinas de bonecos – comentário sobre a reivindicação das crianças por 
conta da mudança de horário / trabalho voltado para orientar sobre 
construções e reformas / palestra sobre neuróbica / brincadeira com a 
“honestidade” dos políticos / Leitura de texto de Seu Farinha sobre 
caminhada / Visita de um membro da sociedade e brincadeiras com a 
falta de exercícios desta pessoa. Tema do dia - benefícios; relação entre 
suor e queima de gordura; o que fazer antes da caminhada; exercício e 
pressão alta; excesso de exercício relacionado ao câncer (estudo do Dr. 
Kenneth Cooper); importância de acompanhamento profissional ao fazer 
exercícios mais longos; Participação de ouvinte com pergunta sobre 
suplementos – consequências do uso.

25/04/ANO1 Atividade 
física, saúde e 
bem estar

Notícias da unidade: dia D da vacinação contra a gripe / comentários 
sobre dengue e leishmaniose / mais uma voluntária para contribuir com 
a unidade de saúde – massoterapeuta / marcada a data da palestra sobre 
neuróbica / Tema do dia – entrevista com o prof. de educação física - 
parabenização pelo programa e comentário sobre a sua importância / 
qual a diferença entre atividade física e exercício físico / exercício físico 
na perspectiva de prevenir doenças e melhorar qualidade de vida / 
diferença no exercício de acordo com a pessoa / o que é um programa de 
exercícios / a importância da periodicidade e da satisfação em fazer as 
atividades / importância da avaliação física e médica antes da prática de 
exercícios / importância do alongamento e do aquecimento / importância 
da hidratação constante / exercícios e a produção de “hormônios da 
satisfação” / exercícios para hipertensos.

08/05/ANO1 O sol Comentário sobre um pedido para que Seu Farinha falasse mais devagar 
e sobre a maioria da pessoas terem assimilado os horários da unidade de 
saúde / Comentário sobre a vacinação / Saúde nas casas – dicas de 
construções / atendimento em medicina complementar no posto feito por 
parceira da unidade/ agradecimento ao apoio da prefeitura na reforma da 



unidade / Neuróbica – algumas pessoas se queixaram que não souberam 
da atividade / Tema do dia: benefícios e prejuízos de acordo com o 
momento e o tempo de “banho de sol” / o sol e sua capacidade de 
reduzir o colesterol do sangue, portanto, do estresse / colesterol 
transformado em provitamina D / importância do sol para as crianças, 
especialmente na formação dos ossos (cálcio) / sol e controle da pressão 
arterial / sol e o fortalecimento do sistema imunológico – relação entre 
cálcio e vit. A / sol como antidepressivo (aumento da produção de 
serotonina – boa parte da produção é feita no intestino – importância do 
bom funcionamento do intestino) e o uso de aparelhos artificiais com 
efeito similar ao sol em países com menor incidência de raios solares / O 
que é negativo no uso inadequado do sol / Participação de ouvinte 
perguntando sobre o uso de filtro solar como limitador de benefícios do 
sol / o grande risco é o câncer de pele e relacionados à ausência de 
vitamina D / o sol em excesso destrói o ácido fólico que é fundamental 
para a formação do tubo neural nos fetos / Tipos de protetor solar de 
acordo com o tipo de pele e o tempo para produção de vitamina D / 
Tabela com tipos de pele afixada na unidade de saúde. O sol e a icterícia 
nas crianças – o sol consegue destruir a bilirrubina / cuidado com os 
olhos da criança / Comentários sobre a satisfação de morar e trabalhar 
neste lugar / Participação de ouvinte perguntando sobre o uso de 
protetor 50 que gera ardor na pele / Comentário sobre a possibilidade de 
sugerir temas / Comentário sobre a escolha do tema álcool ter sido por 
sugestão de ouvinte.

15/05/ANO1 Verminoses Comentários gerais sobre planejamento familiar. Atividades da unidade 
de saúde – oficina de bonecos / saúde nas casas / após reuniões com o 
poder público, foi iniciada a reforma da unidade / Comentário sobre 
doação de televisão e videocassete e os planos de criar um espaço 
para apresentar vídeos sobre saúde / Tema do dia - principais 
verminoses – diferença entre verminose e parasita / o que é verme / 
parasitose / Ancilostomose – “amarelão” – comentário sobre Jeca Tatu 
para citar sintomas – transmissão – como é contaminado o solo – ciclo – 
a alimentação tem influência / Esquistossomose – transmissão – ciclo – 
história da entrada da doença no Brasil e sua disseminação / Enterobiose 
“caseira” ; “oxiúrus” - ciclo da doença – coceira do ânus – como 
eliminar / Teníase – solitária – contaminação através da carne suína e 
bovina / Ascaridíase - “lombriga” - cuidados com a água / sugestão 
sobre como fazer a água ficar esterilizada com uso de garrafas de vidro 
transparentes / comentários sobre garrafas pet – substâncias nos 
recipientes de plástico que interferem nos hormônios femininos / 
Brincadeiras sobre olhar pra trás e olhar para as fezes / Formas de evitar 
por meio de higiene pessoal / alimentos que ajudam a combater 
verminoses / Lavagem adequada dos alimentos / Cuidados com a água / 
despedida com comentário sobre o cuidado com o lugar.

29/05/ANO1 Protozoários Comentário sobre o fato do programa estar ganhando uma 
proporção muito grande e muitas pessoas estarem procurando a 
equipe para dar sugestões, inclusive de temas – próximo programa 
será com um tema sugerido por membros da sociedade – Câncer / 
Apresentadores passaram a fazer um resumo do que acontecerá no 
programa / Comentário sobre a quantidade de pessoas que têm 
procurado a unidade e não só por conta de doenças, mas também 
por conta de busca por informações sobre prevenção / Comentário 
sobre um mural na unidade em que constam todas as atividades do mês 
para que os usuários tenham conhecimento de tudo que podem participar 



/ oficina de bonecos / continua reforma da unidade de saúde / 
Comentários sobre o fato das pessoas do lugar serem saudáveis / Tema 
do dia - Parasitoses / explicação sobre o que são protozoários / Ameba – 
diferenças entre 3 espécies com ênfase à entamoeba histolítica que é a 
mais grave – ciclo e formas de transmissão - prevenção – higiene com 
mãos e alimentos / Giardíase – liberação de toxina que deixa a criança 
nervosa, mesmo antes da sintomatologia digestiva – fezes diarreicas e 
espumosas por conta de dificultar o processo de absorção da gordura no 
organismo – diagnóstico com exame de fezes – importância da higiene 
com as mãos e alimentos / Doença de chagas – barbeiro – Trypanosoma 

cruzi – ciclo – pica e defeca, com a coceira as fezes do barbeiro entram 
em contato com a ferida – relação com a proximidade do galinheiro das 
casas – sintomas – doença crônica que gera problemas no coração, 
intestino – não tem cura – diagnóstico e controle / Leishmanioses – 
sintomas – ciclo e transmissão – flebótomo e a importância do cão.

05/06/ANO1 Câncer Comentário a respeito de uma criança que foi até a unidade por conta de 
uma interpretação equivocada de uma fala a respeito da leishmaniose – 
uma mancha que foi confundida com sintoma de leishmaniose / Unidade 
continua em reforma / Passeata da escola pelo meio ambiente e a 
importância das pessoas cobrarem do poder público melhorias / 
Tema do dia – câncer / o que é e a consequente multiplicação de células 
desviadas de sua função normal / hereditariedade da predisposição ao 
câncer / comentários sobre a impossibilidade de transmissão / relação do 
cigarro, radiação solar, álcool e hábitos de alimentação com o câncer / 
diferença entre tumor e câncer / couve / tomate – protetor da próstata / o 
câncer tem cura? / metástase / importância da prevenção / o poder da 
mente no organismo.

12/06/ANO1 Prevenção do 
câncer

Iniciado com a participação de ouvinte com comentários elogiosos e a 
importância das orientações dadas durante o programa / Comentário 
dos apresentadores a respeito da participação da ouvinte com 
agradecimentos / Tema do dia – exemplo do refrigerante / exemplo do 
RS como estado com maior índice de câncer de estômago e esôfago – 
sugerindo que seja por conta do elevado consumo de carne / modificar a 
cultura quando necessário para criar hábitos mais saudáveis / construção 
da cultura de incentivo ao uso do cigarro até bem pouco tempo no Brasil 
/ câncer como resultado de irritantes continuados das células – cigarro 
no pulmão, álcool no fígado, prisão de ventre no intestino grosso / 
participação de outro ouvinte – elogio ao programa – homenagem à 
mulher – depoimento de alguém que fumou cigarro durante muito tempo 
/ prevenção – alimentação rica em verduras, frutas / Dados para ilustrar 
alimentos causadores ou que previnem o câncer embasado em estudos 
científicos / carne aumenta possibilidade / pitanga reduz a possibilidade 
de câncer de próstata por conta do licopeno / Genisteína nas frutas e 
verduras impede crescimento dos vasos que limita o suprimento de 
sangue no câncer / Falcarinol na cenoura que protege contra tumores 
malignos / Banana reduz possibilidade de câncer de rim / Verduras que 
reduzem a possibilidade de câncer no intestino grosso / Antioxidantes de 
frutas e verduras que protegem de radicais livres – ex: uva vermelha, 
banana, maçã, chá verde, vinho tinto, abacate, nozes, café / importância 
da respiração / excesso de exercício aumenta a produção de radicais 
livres que reduz a absorção de vitaminas e minerais e nas células que 
geram distúrbios que podem gerar o câncer / a necessidade do perdão / 
poluição.

19/06/ANO1 Mel, pólen e Comentários sobre o convite para um apicultor participar do 



própolis programa / convite aos pais para participar do pré-natal / Tema do dia 
- Brincadeiras com entrevistado antes do início da conversa / 
subprodutos / importância das abelhas para outras plantas – 1/3 da 
produção de alimentos nos EUA depende das abelhas / produção da 
geleia real – nutrientes / pólen / mel / bactérias do mel / própolis

26/06/ANO1 Profissional de 
saúde

Tema do dia - Quem é o profissional da saúde? - as diversas profissões 
no sentido de melhorar a qualidade da saúde dos indivíduos / o cuidado 
com a saúde e o seu sentido ampliado / o que é a cura e o que é saúde / 
comentários sobre a vida e a morte por conta de falecimento de uma 
pessoa da comunidade no dia anterior / OBS: Programa teve falha na 
gravação, mas foi conduzido com menos alegria que os demais, 
possivelmente, por conta da situação citada.

03/07/ANO1 Entrevista com 
agentes 
comunitárias

Saudações das agentes comunitárias, que foram convidadas para 
participar do programa/ brincadeiras com a altura das agentes pra 
descontrair / Comentário sobre a criação e importância do programa de 
agentes de saúde e a inserção de profissionais com proximidade com a 
população / a importância de pessoas que façam parte da comunidade há 
mais tempo / o PSF e sua perspectiva de cuidar da família e interferir no 
contexto / O que é o agente comunitário da saúde – elo de ligação entre 
governo, posto e comunidade – conhecer as necessidades da 
comunidade para saber a melhor forma de atuar / área de atuação de 
cada agente / como foi a divisão das áreas / como é a recepção das 
pessoas aqui – dificuldade no começo e a mudança no decorrer do 
processo / brincadeira com o perfume das agentes / aprendizado das 
agentes no contato com as pessoas / Texto de Seu Farinha / Organização 
do trabalho - cronograma e reuniões – ficha na porta das pessoas / papel 
em termos de melhoria da saúde da população / Despedida das agentes 
com agradecimentos ao apoio da comunidade / 

10/07/ANO1 Corrimento Tema do dia foi a pedido da população / Comunidade aberta para o 
novo / pressão feita pela equipe que garantiu uma pessoa no apoio 
administrativo e comentários sobre a união da equipe / Unidade ainda 
em reforma / Tema do dia – corrimento / inflamação da mucosa – muco 
com cor diferenciada de acordo com o agressor que ajuda no diagnóstico 
– corrimento / porque isso acontece e a comparação com pessoas de 
outras gerações que tinham menos propensão a esse tipo de situação – 
relação com refrigerantes e produtos industrializados – má alimentação 
que prejudica nossas defesas / Leite tende a aumentar o muco e 
fragilizar a mucosa / sugestões de alimentos interessantes / prevenção / 
importância de procurar a unidade / sugestões para aliviar o problema – 
banho de assento / importância do marido também ser tratado e em 
alguns casos o homem não tem sintoma nenhum, retomando o ciclo e 
voltando a contaminar novamente a mulher / reforçada a importância da 
alimentação / importância do preventivo.

17/07/ANO1 Puericultura Exposição de fotografias das pessoas que frequentam a unidade – os 
fotografados serão presenteados com sua fotografia. Tema do dia - 
história do surgimento no Brasil / o que é – o cuidado com a criança e as 
diversas especialidades / quando se inicia a puericultura, periodicidade e 
até quando vai / consequências do uso da chupeta – prejuízos para 
estruturas da boca e dicção / 

24/07/ANO1 Resfriado Comunicado recebido da secretaria que explicava as funções do PSF e 
atendimento – alegria por já ser o que a equipe tem feito / PSF como 
porta de entrada para o sistema de saúde / comentários sobre SUS / 1 - 
assistência integral aos indivíduos e a família – promoção da saúde / 



comentário sobre o programa de rádio como multiplicador de 
informações para as pessoas cuidarem de sua saúde – citado 
exemplo de pessoas que foram pra consulta por conta do programa 
de rádio / comentário sobre o conceito de saúde na legislação 
brasileira / 2 - realizar consultas clínicas e procedimentos na unidade e 
no domicílio / outros procedimentos do PSF e o devido encaminhamento 
quando necessário com posterior acompanhamento / comentário sobre 
o conceito de paciente como aquele que é passivo / cliente que recebe 
serviços de uma empresa / brincadeiras com a idade de Seu Farinha / 
quiropraxia / atividade com marionete / Tema do dia – resfriado / o que 
é / diferença entre resfriado – no caso da pessoa se expor ao frio – 
vasoconstricção periférica – sangue vai para áreas internas – corpo frio – 
toxinas acumuladas por fatores gerais - aumento da produção de muco 
para diluir as toxinas que ficam na mucosa revestindo determinados 
órgãos como pulmão – é a saída para eliminação das toxinas – e gripe 
que é a complicação por conta do vírus da gripe – podendo haver outros 
quadros inflamatórios – ao ponto de poder resultar, por exemplo, em 
pneumonia / como prevenir e evitar – cuidar da circulação - importância 
de se adaptar ao frio / possíveis complicações e necessidade de cuidados 
com a saúde / cuidado com ar seco.

31/07/ANO1 Hemorroida Triagem para atendimento odontológico na sede do município e 
comentário sobre o pleito de ter dentista na unidade atendendo, pelo 
menos, uma vez por semana / Tema do dia – hemorroidas – explicação 
do que são varizes / relação com a alimentação / relação com exercícios 
e caminhadas / sintomas / casos de sangramento e uso de papel higiênico 
/ uso de purgante / congestão sanguínea e cirroses / tratamento e 
cuidados – detalhes voltados principalmente pela alimentação rica em 
fibras – água gelada – banho de assento – faixa em T.

06/08/ANO1 Prevenindo a 
gravidez

Tema do dia - direitos reprodutivos e direitos sexuais / como se dá a 
gravidez / planejamento familiar / Métodos anticoncepcionais / métodos 
reversíveis e irreversíveis / pílulas anticoncepcionais / métodos 
injetáveis / camisinha / diafragma / DIU / tabelinha / método muco 
cervical / temperatura basal / coito interrompido / cuidados com a pílula 
do dia seguinte / dupla proteção. OBS.: Neste programa houve um 
momento em que a música ficou mais alta que a voz do apresentador.

17/06/ANO2 Retrospecto dos 
programas 
anteriores

Comentário sobre o retorno da rádio e sobre a importância da rádio 
/ campanha contra paralisia infantil / retrospecto dos programas 
anteriores / assuntos que causaram grande interesse como 
amamentação / comentários sobre a possibilidade de perguntas ao vivo / 
alcoolismo que despertou muitas perguntas / câncer / cigarro / 
consciência do povo do lugar sobre alimentação com qualidade / dengue 
/ leishmaniose / o programa medicações e seus problemas – 
desencadeou uma publicação impressa.

01/07/ANO2 Diabetes Comentários a respeito do falecimento de uma pessoa “que traz tristeza 
para a comunidade” / Tema do dia – diabetes – comentários sobre o que 
é e algumas informações gerais / riscos relacionados a problemas de 
circulação e ferimentos com dificuldade de cura / complicações quando 
a pessoa é acometida por outras doenças / sintomas ou possíveis sinais 
que ajudam identificar / relação com a insulina / tipo 1 e tipo 2 – o que é 
e como cuidar / O programa precisou ser interrompido ao receber uma 
informação da necessidade de atender uma pessoa que passou mal.

9/07/ANO2 Colesterol Tema do dia – colesterol – a importância do colesterol – testosterona e 
estrógeno – colesterol nos alimentos e a produção no organismo 



relacionado com carboidratos – tipos de colesterol – HDL (“bom”) - 
LDL (“ruim”) - dependência de ambos tipos e o que há de importante e 
de prejudicial / importância da alimentação / importância de controlar os 
níveis de colesterol e as consequências desse excesso / alimentos que é 
preciso dar maior atenção / estresse / ferro – anemia / abacate / 
alimentos com muito colesterol / Comentários finais / o que é bom pra 
controlar colesterol / pergunta sobre o colesterol e pessoas magras / 
cereais / verduras / abacate / água de berinjela / alho / uva / pitanga / 
maçã / canela / soja / Despedidas com comentários sobre a satisfação de 
morar no lugar.

16/07/ANO2 Gripe e 
resfriado / 
gastroenterite

Elogio para a equipe de saúde e sobre a alegria em trabalhar / 
lançamento da 3º publicação impressa, agora sobre colesterol – 
explicação a respeito da relação entre o programa de rádio e os 
livretos que passaram a ser produzidos pela equipe / mutirão de 
pequenas cirurgias para crianças em Salvador / Tema do dia 1 – gripe e 
resfriado / diferença entre gripe e resfriado / exposição da pele ao tempo 
e ao banho e a relação com a gripe / alimentos ricos em vitamina C 
como prevenção da gripe / importância de lavar as mãos / Tema 2 – 
gastroenterite – tema abordado por conta de acontecimentos nos últimos 
dias* / sintomas / tratamento / OBS.: No início deste programa uma 
agente de saúde ligou pra pedir pra aumentar a voz de Seu Farinha

*Importância da rádio no sentido de intervir de imediato no momento 
em que surge o primeiro sinal de aumento na incidência

23/07/ANO2 Doenças 
sexualmente 
transmissíveis

Tema do dia – doenças sexualmente transmissíveis / explicações gerais 
sobre aparelho reprodutor e reprodução / sintomas de algumas doenças – 
herpes; cancro mole; sífilis; doenças com corrimento – gonorreia / 
candidíase / condiloma / AIDS / importância do uso da camisinha / 
comentário sobre debate com estudantes da escola municipal. OBS.: 
Este programa teve problema com a gravação.

30/07/ANO2 Pré-natal Convite para evento no intuito de medir a glicemia de toda a 
população com mais de 30 anos na quinta seguinte / tema do dia – o 
que é pré-natal? / o porquê da escolha do tema – decorrente de uma 
situação vivida por uma agente de saúde / importância e a relação com 
as parteiras / exames durante o pré-natal / Cuidados durante o pré-natal e 
doenças que podem acontecer durante a gestação.

06/08/ANO2 Amamentação Comentários a respeito da boa participação no teste de glicemia 
divulgado no programa anterior. Comentário sobre a honra de trabalhar 
com a equipe de saúde da família e a alegria da equipe / Tema do dia – 
importância da amamentação para a saúde da criança e da mãe / 
alimentação como oferecimento de nutrientes e carinho / importância da 
participação do pai / Comentário sobre mudança da data de pesagem de 
crianças por conta de férias de uma das agentes / estudos a respeito do 
uso de leite artificial – consequência para a vida futura daquela criança / 
orientações sobre o ato de amamentar / comentário sobre o tema da 
semana seguinte que foi sugestão da comunidade.

20/08/ANO2 Infecção 
urinária

*** Nova vinheta de abertura com nome do programa e nome do 
apresentador / Participação de um sobrinho do apresentador / 
Comentário sobre a atividade realizada no posto de glicemia – 380 
pessoas avaliadas / Mudança do secretario de saúde do município 
que foi convidado para participar do programa de rádio / elogio ao 
programa de ACS e agradecimento aos motoristas que dão carona / 
Tema do dia – infecção urinária - diferença entre infecção e inflamação 



– orientações – cuidados com determinados tratamentos e 
automedicação / Dúvida de ouvinte com relação à sazonalidade da 
doença no caso dela / como proteger o rim / prevenção / função do rim / 
tratamento.

27/08/ANO2 Catapora, 
conjuntivite e 
piolho

Tema do dia escolhido com base em necessidade do momento na 
comunidade / Tema do dia - catapora – varicela – o que é e como é 
provocada – transmissão - cuidados / Conjuntivite – infecciosa, alérgica 
e tóxica – diferenças – causas – sintomas – como cuidar – importância 
de lavar as mãos diante da possibilidade de transmissão / Ligação com 
sugestão para tratamento de piolho e com brincadeiras com a seriedade 
deste programa / Piolho – evitar que seja disseminada – consequências 
para a criança – tratamento / ligação parabenizando o programa.

03/09/ANO2 Problemas de 
próstata

Comentário a respeito do tema do programa ter sido sugerido pela 
comunidade e brincadeiras com os machos do lugar. Comentário sobre 
separação do lixo – importância do trabalho que vem sendo feito / a 
importância do cuidado com a forma como a informação é passada para 
um propósito educativo / Tema do dia – principais problemas da 
próstata – hipertrofia benigna e câncer de próstata – o que é – o que 
ocorre – fatores de risco: hereditariedade, falta de vit. D, alimentação 
(em especial carne de churrasco) – o que fazer / Prevenção e a 
importância do diagnóstico precoce / alimentos protetores contra o 
câncer / alguns alimentos protetores / temperos naturais / obesidade - 
fator de risco / selênio – castanha / vit. D / licopeno - pitanga / semente 
de linhaça / reduzir álcool e fumo / Aviso a respeito de uma atividade 
promovida por um sindicato sobre o direito do trabalhador rural.

10/09/ANO2 Puericultura Programa apresentado por outras pessoas da equipe por conta das férias 
de Seu Farinha. Tema do dia – puericultura / gravidez e saúde bucal / 
importância de reduzir o açúcar durante a gravidez / aleitamento 
materno – benefícios para a mãe e para o bebê / cuidados para evitar 
problemas na mama / cuidados com o umbigo da criança / assadura / 
vacinação / ouvinte ao vivo – pergunta sobre uso do talco.

17/09/ANO2 Puericultura 2 - 
cuidados com o 
dente de leite e 
desenvolv. 
psicomotor da 
criança até 2 
anos de idade

Funcionamento e cronograma da unidade / Informes – vacinação 
antirrábica de cães e gatos / Comentário sobre o tema do próximo 
programa com convite para a comunidade enviar sugestões ou materiais 
sobre o tema vacinação / Comentário sobre o aniversário de uma das 
agentes / Tema do dia 1 – cuidados com o dente de leite / importância 
do dente de leite – manter o espaço para o dente permanente, favorece o 
crescimento dos ossos da face e a mastigação, convívio social / limpeza 
da boca da criança antes dos 6 meses / doenças decorrentes da falta de 
limpeza da boca / Limpeza após os seis meses a partir do nascimento 
dos dentes – tipo de escova, movimentos, fio dental / Ligação de ouvinte 
perguntando quando voltará o atendimento do dentista na unidade – 
resposta que revela as dificuldades com as questões burocráticas de 
contratação e aquisição de materiais necessários / Escovação até os 3 
anos, limpeza da língua / cuidados em relação a quem usa juá – não usar 
na criança / Após 3 anos – uso da pasta de dente e do flúor / 
consequências do aumento do uso de açúcar e refrigerantes – cárie, 
osteoporose / Uso da força na escovação pode trazer problemas para a 
gengiva. Tema do dia 2 – Desenvolvimento psicomotor da criança / 
evolução do peso, altura e outros parâmetros para acompanhar o 
desenvolvimento da criança durante o primeiro ano / importância do 
leite materno, do contato afetivo e de um ambiente propício para o 
desenvolvimento da criança – estímulo ao sistema imunológico / 



massagem na criança propícia para estimular o sistema digestivo / 
atenção ao comportamento da criança / Participação de ouvinte com 
pergunta sobre a duração da puericultura / Comentário da 
apresentadora sobre a unidade de saúde ser dos membros da 
sociedade e que a participação é essencial pra melhorar a saúde 
coletiva.

24/09/ANO2 Vacina Apresentação de uma médica que substituiu Seu Farinha em suas férias / 
Comentários sobre as visitas na escola toda terceira terça do mês, Tai 
chi e trabalho com as grávidas na unidade de saúde / Funcionamento e 
objetivo da unidade com destaque para a atuação em educação e 
promoção da saúde / Encontro dos profissionais de saúde da família / 
curso técnico para os agentes comunitários / Convite para participação 
ao vivo do programa / Tema do dia: polêmica da vacinação / 
perspectiva do programa de discutir o tema ao invés de tentar 
convencer a população a se vacinar, ou seja, possibilitar escolhas mais 
conscientes / perspectiva histórica da vacina e a obrigatoriedade – ex. da 
varíola e o financiamento da vacina pelo poder público / direito à saúde 
que deve ser garantido pelo Estado aplicado também à vacinação / como 
é feita a vacina e a criação de anticorpos / substâncias para preservar a 
vacina como mercúrio, alumínio, formaldeído, antibióticos / vacina na 
perspectiva da saúde coletiva / participação de ouvinte com pergunta 
sobre a vacina da gripe para idosos – foco em gripes mais graves e 
não protege resfriados mais leves / Calendário de vacinação preconizado 
pelo ministério / casos de contraindicação para vacina / comentários 
sobre algumas das vacinas e sobre certas doenças / Encerramento com 
comentário sobre a vacina como direito / Convite para discutir na 
consulta cada caso específico e tirar dúvidas a respeito das vacinas / 
Convite para participar da unidade / Comentário sobre a saúde do 
homem e a importância do cuidado.

01/10/ANO2 Saúde da 
mulher

Tema do dia - conceito ampliado de saúde e a importância da mulher se 
cuidar em cada ação diária / importância do preventivo – prevenção do 
câncer de colo de útero (relação com comportamentos e fatores que 
predispõem), outras doenças e afecções - tempo de entrega do exame e 
divulgação do telefone da unidade / Quem são as mulheres que devem 
fazer o preventivo / autoexame das mamas – prevenção de câncer de 
mama / importância do cuidado pra melhorar a qualidade de vida / 
fatores que predispõem o aparecimento e atitudes que ajudam a prevenir 
o câncer de mama / periodicidade do autoexame / como é feito o 
autoexame – explicação sobre os passos - comentário sobre a 
importância de cuidar da autoestima / Comentários sobre a importância 
do programa pra discutir educação e saúde e da importância dos 
cuidados preventivos.



Anexo E – Roteiro para as entrevistas

1. Sobre as pessoas

1. Nome / Idade
2. Tempo de moradia no local.
3. Atividade desenvolvida na unidade e tempo de trabalho.
4. História de formação/aprendizagem e da aproximação com a saúde. 
5. Motivações para vir morar e/ou permanecer no local. Você nota diferença entre a 
forma como as pessoas se relacionam aqui comparado a outros lugares?
6. Fale um pouco da sua relação com as pessoas da unidade e sobre como são 
tomadas as decisões aqui. Como você avalia a sua participação nessas decisões?
7. Tornar-se ou ser profissional da saúde teve algum impacto na sua relação com as 
pessoas ou na tentativa aproximação? A que deve isso?
8. Você se sente como membro da comunidade na qual atua? Fale sobre essa 
impressão.
9. Como você enxerga a participação social na vida cotidiana dos moradores daqui? 
Você acha que as pessoas aqui têm facilidade de se organizar coletivamente? Em 
quais situações?
10. Considera isso diferente na discussão da saúde? Vocês introduziram alguma 
prática diferenciada no intuito de ampliar esta participação nas discussões da saúde? 
Poderia citar?
11. Você participa de alguma atividade de educação em saúde? Conte um pouco 
sobre essa experiência.
12. Você considera que as pessoas daqui são saudáveis? 

2. Visão geral dos programas de rádio

1. De onde surgiu a ideia do programa de rádio? Como a equipe recebeu a ideia?
2. Em algum momento você participou da produção do programa de rádio com 
sugestões, ideias ou com alguma outra atividade relacionada a ele? Com o que 
contribuiu?
3, Você ouvia o programa? O que achava? Você via diferenças em comparação a 
outros programas?
4. No seu cotidiano ou nas visitas domiciliares você ouvia comentários a respeito dos 
programas? Presenciou alguma discussão a respeito de temas abordados? Alguma 
lembrança em especial que tenha chamado sua atenção? 
5. Vocês notaram alguma mudança de atitude em relação às práticas de saúde e na 
relação da população com os serviços prestados na unidade, especificamente, por 
causa dos programas? Os programas contribuíram para melhorar a saúde das 
pessoas? Poderia citar exemplos?
6. Vocês tiveram algum retorno da população a partir do trabalho desenvolvido? Você 
acha que o programa contribuiu para ampliar a participação social na saúde? Como?
7. Algo que deseja acrescentar?

3. O processo de produção (para quem atuou diretamente)

1. Vocês participaram de algum curso/treinamento e/ou contaram com algum apoio 
técnico e/ou pedagógico na produção? De quem?



2. Como se deu a concepção da proposta e a definição do que iria ser feito 
efetivamente?
3. Fale um pouco da experiência de participar do programa de rádio.
4. Houve produção de roteiro ou de algum material para subsidiar os programas? 
Como era o processo? Acha que fez diferença (não) ter esse material? Quem 
participou deste momento?
5. Até que ponto houve interferência de pessoas da comunidade na produção dos 
programas? Houve participação em alguma etapa em especial? Qual?
6. Algo que deseja acrescentar?

4. O desenho pedagógico 

1. Como foram definidos e qual critério adotado na escolha dos temas e conteúdos? 
2. Por que a escolha de trabalhar com rádio?
3. Qual objetivo vocês pretendiam alcançar no momento que resolveram produzir os 
programas? Considera que ele foi alcançado?
4. Para quem estava direcionada a produção de vocês? Como vocês avaliam a 
audiência que tiveram?
5. Vocês adotaram alguma estratégia especial para problematizar os conteúdos de 
saúde? E no caso de temas mais polêmicos ou que não são consenso?
6. Havia algo em especial no planejamento para tentar aproximar o assunto tratado 
da realidade do público? Como isso se deu?
7. Algo que deseja acrescentar?




