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APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

       A Revista Conversas e Pesquisas apresenta o nº8, 2021, esperando, sempre, 
aumentar a confiança dos professores(as) e pesquisadores(as) cujas pesquisas, 
trabalhos, resenhas, entrevistas, fotos, estejam contemplados.

      Esperamos, também, que se juntem a nós mais professores(as) e pesquisadores(as) 
que, conheçam a nossa Revista e nossa “teimosia” em continuar editando-a, em 
tempos de defesa do conhecimento vasto, amplo, onde todos os campos de saber 
sejam tratados, igualmente, com respeito. 

     Dos leitores esperamos respostas no sentido acima que nos potencialize para 
avançar, corrigir, fazê-la atualizar-se sempre. O Número 8, último de 2021, foi 
organizado pela Professora Doutora Adir Luz Almeida, Membro do Conselho 
Científico e Editora Chefe, juntamente com a Professora Mestre Rosa Cristina 
Vieira, Editora Assistente.

       Traz 4 artigos do Professor Doutor Victor Vincent Valla. Victor Vincent 
Valla nasceu em Los Angeles no dia 8 de agosto de 1937. Chegou ao Brasil em 1964, 
logo após o Golpe Civil-Militar. Fez mestrado e doutorado em História Social na 
USP (Universidade de São Paulo), naturalizou-se brasileiro e dedicou-se a estudar a 
pobreza brasileira. Morreu em 7 de setembro de 2009. Foi professor e pesquisador da 
Escola de Saúde Pública (ESP – FIOCRUZ) e da Universidade Federal Fluminense 
(professor do Mestrado na Faculdade de Educação).

       Valla, como era no cotidiano chamado, dedicou sua vida para entender, 
pesquisar, pensar e discutir Educação Popular. Durante 4 anos os membros do 
grupo, que orientou, participando ativamente da orientação coletiva que, de fato, 
era uma discussão grupal– tinha hora para começar e não de acabar-, voltaram-se 
a estudar e atuar na educação popular. Com ele, passaram a serem participantes do 
GT de Educação Popular, sempre estimulados a apresentar trabalhos, pesquisas em 
andamento, discutir a importâncias de se dispor a entender “a fala da população 
mais empobrecida”. 

     As duas professoras que organizaram esse número da Revista Conversas e 
Pesquisas (Adir da Luz Almeida e Rosa Cristina Vieira) fizeram parte desses 
anos iluminados e iluminantes. Foram ambas orientandas do Mestre Valla. A ele 
devemos muito de nossa formação, nosso olhar, nosso modo de sentir e agir, muito 
diferenciado de outras ações, junto a população em situação de pobreza. Para nós 
não há carência nas pessoas que fazem parte dos grupos sociais empobrecidos. Há 
sim uma intensidade imensa. Uma intensidade que o poder das classes dominantes 
interdita e controla.

      Os artigos que aqui estão não são inéditos, são públicos e os trazemos porque 
queremos colocar o nome e os estudos de Victor Vincent Valla presentes nesse 
momento tão cruel pelo qual passamos. O que nos diria, Valla? Talvez dissesse da 
urgência de mergulhar para estar junto, entender e acolher o que de fato os grupos 
populares falam quando nos falam. Ou diria para lembrarmos sempre que “a crise 
de interpretação é nossa”.

                                        Adir da Luz Almeida e Rosa Cristina Vieira
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I-INTRODUÇÃO

O conceito de participação popular tem uma relação estreita com a educação, pois 
estão implícitas em sua definição as presenças das classes populares e dos mediadores 
(profissionais, técnicos, políticos, militantes). Mas a participação popular não se explica por 
si mesma e quando alguém a conceitua, conceitua também a educação e a sociedade.

Este artigo apresenta a ideia de que, freqüentemente, a discussão e a prática de participação 
popular vinculam-se a uma determinada concepção: a relação da sociedade civil com os 
governos, tendo em vista o uso do dinheiro público. Sem dúvida, trata-se de uma concepção 
essencial na construção da categoria. Porém, a nova conjuntura, que propicia a discussão 
dos fenômenos da globalização e das políticas (neo)liberais, pode propiciar também o 
nascimento de uma nova percepção de participação popular.

II-PARTICIPAÇÃO POPULAR: UMA DISCUSSÃO DOS SEUS LIMITES E CONTRADIÇÕES

A participação popular é um conceito de uso universal. Porém, na América Latina, com 
elevados níveis de desigualdade de renda e condições de vida, e acentuado grau de 
autoritarismo dos governantes para com os cidadãos, adquire um significado especial.

Embora as definições do termo possam variar, todas tendem a se relacionar à capacidade do 
Estado de arrecadar impostos e distribuí-los na forma de dinheiro público. Todas as forças 
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da sociedade brasileira ‘participam’ da disputa pelo dinheiro público. O termo ‘participação 
popular’, porém, tradicionalmente se refere às classes populares. Isto é, a parcela de 60 
a 70% da população que sobrevive exclusivamente do trabalho diário e que depende, em 
grande parte, dos investimentos do Estado para poder reproduzir sua força de trabalho – 
educação, saúde, transporte, saneamento básico etc. (Valla & Stotz, 1991).

As dificuldades de arrecadação são múltiplas, às vezes fugindo ao controle das autoridades, 
às vezes criadas por essas mesmas autoridades. Por exemplo, é comum determinado governo 
não arrecadar o suficiente para cobrir seus gastos, porque muitos cidadãos sonegam suas 
contribuições, ou porque, em virtude de uma alta taxa de desemprego, cresce o mercado 
informal, e poucos impostos são gerados. É mais comum, no entanto, haver arrecadação 
suficiente, cuja redistribuição beneficia em demasia alguns setores da sociedade. Atualmente, 
22 dos estados brasileiros acumularam dívidas tão grandes que seria necessário gastar a 
arrecadação de um ano inteiro para saldá-las (Rodrigues, 1998).

Todo governo destina o dinheiro público ao consumo coletivo e à infraestrutura industrial. 
O consumo coletivo se relaciona aos serviços necessários à reprodução da força de trabalho, 
especialmente das classes populares: saneamento, luz, saúde, educação, transporte público. E 
a infraestrutura industrial se refere àqueles investimentos necessários para o funcionamento 
da própria sociedade: rodovias, ferrovias, usinas, barragens, pontes etc. (Valla & Stotz, 
1991).

É difícil usar o dinheiro público para o ‘bem comum’, uma vez que forças organizadas da 
sociedade o disputam, até mesmo os grupos de capital nacionais e internacionais. Como se 
sabe, na América Latina existe, amiúde, uma relação íntima desses grupos com os governos 
nas esferas federal, estadual e municipal. E a disputa pelos investimentos da infraestrutura 
industrial quase sempre se dá à custa dos gastos com o consumo coletivo, prejudicando, 
desta forma, a qualidade de vida de grandes parcelas da população, em especial das classes 
populares.

O termo ‘políticas públicas’ diz respeito à participação do Estado na montagem da 
infraestrutura industrial necessária para a superconcentração de atividades produtivas nas 
grandes metrópoles brasileiras (Moisés, 1985). Neste processo, que se vem desenvolvendo 
desde os anos 30, surgiram contradições urbanas, isto é, a necessidade da intervenção do 
poder estatal, de um lado, para garantir a constante e crescente reprodução capitalista e, 
de outro, para suprir de serviços de infraestrutura as enormes massas de população que 
fizeram aumentar a assim chamada urbanização por expansão de periferias. Talvez uma das 
principais contradições desse processo fosse a pouca capacidade, ou o pequeno interesse, 
do capital em investir naquilo que julgava oferecer pouco lucro imediato. Assim, surge a 

noção do “Estado como ‘provedor’ de toda a população (...), e assim, [capaz de] resolver 
a problemática urbana, que parecia crescer sempre mais” (Moisés, 1985:18). A noção de 
participação popular tem sido vista como parte integrante desse processo.

À medida que os governos não propiciam o dinheiro público para investimentos nos serviços 
públicos, ou para a geração de mais empregos, cria-se o que se chama uma dívida social, 
mormente para com as classes populares.

No conjunto de discussões que há alguns anos se vêm intensificando sobre os rumos 
técnicos e políticos do sistema nacional de saúde, tem sido frequente o destaque conferido 
à participação popular. O uso intenso do conceito é marcado, entretanto, por ambiguidades 
que expressam as diferentes perspectivas com que se utiliza o termo. O tom vago e difuso 
com que essa proposta aparece em textos oficiais, ao lado de sua frágil normalização, tende a 
concentrá-la nas mãos dos técnicos e da burocracia governamental.

Para uma melhor compreensão do sentido da participação popular, é interessante situar 
brevemente algumas definições de participação social. De forma geral, participação social 
compreende as múltiplas ações que diferentes forças sociais desenvolvem para influenciar a 
formulação, execução, fiscalização e avaliação das políticas públicas e/ou serviços básicos 
na área social (saúde, educação, habitação, transporte, saneamento básico etc.). Os sentidos 
mais correntes de participação, além da participação popular aqui destacada, consistem na 
modernização, na integração dos grupos ‘marginalizados’ e no mutirão (Valla et al., 1993).

O termo modernização tem o sentido de superação dos atrasos tecnológicos e culturais de 
uma sociedade. Equivale ao desenvolvimento de novas formas de produzir e consumir, de 
inovações tecnológicas (por exemplo, DDD, robôs industriais, caixa automática nos bancos, 
TV a cabo) e culturais (divórcio, hábito de lanches rápidos, aquisição de eletrodomésticos), 
que estariam introduzindo profundas mudanças na sociedade, das quais a população, como 
um todo, deveria participar.

Um exemplo mais atual da proposta de promover a participação social, via modernização, 
foi o enorme gasto do dinheiro público, pela prefeitura do Rio de Janeiro, para produzir uma 
melhoria visual da cidade, mediante o Projeto Rio Cidade. Tal empreendimento não levou 
em conta o saneamento básico de grande parte das favelas, nem tampouco as causas das 
enchentes. Esta modalidade da participação social visa também a induzir que a população 
tenha a sensação de que participa de algo, do qual não usufrui necessariamente e sobre 
o qual não tem controle. A melhoria de vida da população seria uma decorrência dessa 
modernização. A realidade brasileira não confirmou esse pressuposto: não há indicações de 
que tais inovações tenham permitido maior participação.
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A proposta de integração dos grupos ‘marginalizados’ parte do princípio de que a maioria 
da população, graças à pobreza, encontra-se ‘fora’ da sociedade. É como se o fato de não 
usufruir dos produtos e serviços básicos fosse uma decorrência da ignorância e passividade, 
por parte dessas populações marginais, ou, para utilizar um termo mais atualizado, desses 
excluídos. Ou seja, estes estariam fora, de um modo ou de outro, por sua própria culpa, 
precisando ser ‘animados’, ‘incentivados’, ‘esclarecidos’, para poderem participar dos 
benefícios do progresso econômico e cultural.

Tal concepção tem raízes profundas na sociedade brasileira e há muitos anos vem inspirando 
inúmeros programas governamentais e religiosos. Esse tipo de participação obscurece o fato 
de que os chamados excluídos sempre estiveram dentro da sociedade, embora participando 
da riqueza de forma muito desigual. A ‘integração’ que se busca deveria, então, passar 
necessariamente pela garantia de empregos, melhores salários e serviços básicos.

Uma outra forma de participação social muito utilizada é a do mutirão. Trata-se de um 
apelo, de um convite à população, particularmente a que mora nos bairros periféricos e 
favelas, para realizar, com seu trabalho, tempo de lazer e, às vezes, dinheiro, ações e obras da 
responsabilidade do governo.

Em grande parte, os governos brasileiros, tanto o federal como os estaduais e municipais, 
agem de forma autoritária, tomam decisões unilaterais sobre a qualidade e quantidade dos 
serviços básicos. Quando, no entanto, percebem que sua ação é ineficaz e não dá conta de um 
determinado problema – como o dengue ou a cólera, por exemplo –, conclamam a população 
a participar do combate e da erradicação do mal, por meio do mutirão.

Merece mais atenção dos estudiosos a insistência das classes populares em praticar o 
mutirão. Há anos os mediadores da classe média assinalam perdas de dinheiro e de energia 
nesta prática. As populações pobres, porém, continuam a fazer aquilo que um salário mais 
digno, ou um governo mais popular, poderiam estar facilitando. É possível que esteja 
presente, na lógica e na experiência dos pobres brasileiros, a ideia de que “não dá para 
confiar nas promessas dos governos”. É possível também que o mutirão nos locais de 
moradia esteja espelhando valores comuns de solidariedade e reciprocidade.

Embora não muito comuns no Brasil – com a exceção de alguns poucos governos 
municipais, na América Latina –, há algumas experiências de mutirão em que a população 
assume tarefas do governo. Trata-se de experiências dos chamados governos populares, 
nas quais as reformas sociais que beneficiam, sobretudo, as classes populares consomem 
mais do que o dinheiro arrecadado. Nestas conjunturas, a confiança da população no projeto 
do governo faz o mutirão voltar-se para tarefas como alfabetização de jovens e adultos, 

vigilância das condições de saúde por agentes populares e segurança em bairros populares.

O conceito de participação popular diferencia-se das formas até aqui discutidas, por se tratar 
de uma participação política das entidades representativas da sociedade civil em órgãos, 
agências ou serviços do Estado responsáveis pelas políticas públicas na área social. A 
contradição presente nesta forma de participação reside no fato de que, se legitima a política 
do Estado diante da população, também representa um canal para as entidades populares 
disputarem o controle e o destino da verba pública.

No caso específico da saúde, a participação popular assumiu um papel importante nas 
formulações da VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1988, no sentido da construção e 
fortalecimento das propostas progressivas de reorientação da política do setor. As discussões 
acumuladas neste processo resultaram na consagração institucional da saúde como “direito 
de todos e dever do Estado”, originando a Lei Orgânica da Saúde, em 1990. Apesar dos vetos 
presidenciais, a lei é um instrumento importante na configuração jurídico-política de um 
novo modelo assistencial, capaz de produzir impacto sobre a saúde da população (Valla et 
al., 1993).

Os avanços legais, incluindo o da criação dos conselhos municipais de Saúde, no entanto, 
não têm conduzido a transformações efetivas na realidade dos serviços, a não ser em alguns 
casos isolados, como os dos municípios de governos populares. Assiste-se, ao contrário, a 
uma grande crise no setor público da saúde.

A participação popular, neste contexto, significa uma força social imprescindível para 
fazer sair do papel as conquistas e impulsionar as mudanças necessárias. Como se sabe, o 
interesse de muitos grupos consiste em que o serviço público permaneça sempre deficitário, 
impotente, desacreditado pela própria população, que o mantém. É assim que os seguros de 
saúde (Amil, Golden Cross etc.) conseguem crescer, aparecendo como a melhor saída diante 
dos grandes problemas da rede pública (Valla et al., 1993).

Um dos efeitos mais perniciosos do mau funcionamento dos serviços públicos no Brasil 
é o que se chama a culpabilização da vítima. Existe uma imagem, construída em torno 
das condições de vida e de trabalho da população trabalhadora, que justifica, em parte, a 
precariedade dos serviços públicos para essas parcelas da sociedade. Acusam-se os pais de 
uma criança desidratada de não se preocuparem com os cuidados necessários ao filho. Culpa-
se a criança da classe popular que não aprende na escola por não se esforçar. Explica-se o 
acidente sofrido pelo operário como resultado de sua falta de atenção. Culpa-se a mãe, cujo 
filho morreu de meningite, de não ter percebido os sinais suficientemente cedo. 
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Está-se falando que a individualização da culpa resulta na explicação de uma prática coletiva 
(Valla & Stotz, 1996).

Inoperância, ausência ou irresponsabilidade das instituições sociais (que resultam 
em acidentes de trabalho, doenças infectocontagiosas e fracasso escolar, entre outras 
ocorrências) acabam por ser justificadas pelo local de moradia, o baixo salário no emprego, 
o nível de escolaridade, a falta de informação. Uma das justificativas para a culpabilidade 
das vítimas é a desqualificação do saber popular. Assim, o monopólio do saber técnico, 
seja médico ou de outro tipo, põe em segundo plano o saber acumulado da população 
trabalhadora, quando lança mão da escolaridade formal como parâmetro da competência. 
Mas a desqualificação da classe trabalhadora também passa pela construção de uma imagem 
do ‘bruto’, do ‘carente’, do ‘nulo’, afirmando, aliás, que família pobre é ‘igual à doença’. 
Essa imagem propagada do trabalhador, do pobre, promove, de um lado, o resultado de 
apagar as diversidades do interior das classes populares. De outro, procura infantilizar os 
mesmos trabalhadores; chama-os de mentirosos, quando alegam problemas de saúde, de 
apáticos, quando demonstram desinteresse na sala de aula, ou acusa-os de não compreender 
os conselhos de prevenção contra doenças, como dengue, malária ou meningite (Valla et al., 
1993).

O fenômeno da culpabilização da vítima é frequentemente agravado pela chamada ditadura 
da urgência. A falta de investimentos na infraestrutura do consumo coletivo obriga grandes 
parcelas da população a viverem em um estado de emergência permanente, no qual as 
emergências, a urgência, suscitam conselhos preventivos das autoridades em um ritmo 
contínuo. Deste modo, o não cumprimento dos conselhos, pelas razões já apontadas, 
acaba colocando o peso da responsabilidade sobre as vítimas das emergências. Quando as 
epidemias de dengue e cólera já se fazem presentes, as autoridades recorrem aos conselhos 
de manterem tampados os receptáculos de água ou de pingar gotas de cloro na água. Renega-
se qualquer protesto contra o sistema de abastecimento de água em nome da urgência. Adia-
se a discussão do tratamento e distribuição da água.

II-UMA CONJUNTURA DESAFIA AS CONCEPÇÕES DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

As grandes mudanças que têm ocorrido nos últimos anos – a queda do muro de Berlim e o 
subsequente fim do socialismo real, a vitoriosa onda neoliberal e o processo de globalização 
que se instaura no mundo – exerceram um papel de grande relevo no modo de se pensar 
as classes populares, também em relação à saúde. Possivelmente, um dos temas que mais 
sofreram questionamento diz respeito às maneiras com que as sociedades se transformam. Se 

as revoluções ou rebeliões sempre foram uma exceção – e não a regra – como forma de luta, 
outras formas de enfrentamento podem acontecer tomando como referência em movimentos 
e/ou resistências mais sutis. Embora menos dramáticos, esses movimentos podem servir para 
minar a legitimidade política de diferentes sistemas de exploração e, ao mesmo tempo, para 
indicar, melhor do que os confrontos diretos, o sistema de crenças das classes subalternas 
(Serulnikov, 1994). Talvez a grande guinada, a principal mudança de ótica com relação aos 
trabalhos que se desenvolvem com as classes populares se refira à compreensão, por parte 
dos pesquisadores, de como o mundo é visto, percebido, por elas.

Nos dias 16 e 17 de fevereiro de 1996, políticos e intelectuais se reuniram na Cidade do 
México para, com o apoio da Organização das Nações Unidas (ONU), debaterem a seguinte 
questão: qual o projeto de reforma do Estado e de desenvolvimento econômico alternativo 
à economia e à política hoje hegemônicas na América Latina? Independentemente de sua 
origem política, a grande maioria dos participantes observou que os governos federais 
tendem a aplicar medidas semelhantes: privatizações selvagens, políticas compensatórias 
para os pobres, sem, no entanto, pretender incluí-los na sociedade formal; redução da 
capacidade indutora e reguladora do Estado; e socialização das eventuais perdas do capital 
financeiro. Os participantes do debate chamaram atenção para a contradição, talvez a 
principal, do processo de globalização. Se cada política de ajuste resulta em aumento de 
pobreza e desemprego em cada país, em contrapartida a lógica da globalização está longe de 
oferecer uma solução, pois exige a inversão de grandes volumes concentrados de capital para 
integrar a economia nos padrões competitivos pautados pela revolução digital-informática. 
E, finalmente, constataram que os grandes meios de comunicação tendem a reforçar essas 
medidas com uma nova cultura despolitizante, que procura convencer a sociedade de que o 
processo de globalização não permite outra saída, a não ser a resignação à exclusão social 
como fato inevitável (Genro, 1996).

Stotz (Valla & Stotz, 1997) observa que as empresas transnacionais – em número cada vez 
menor, em virtude de fusões e incorporações – passaram a impor seus interesses em todos os 
cantos do planeta, envolvendo questões como o grau de proteção das economias nacionais, 
o âmbito da intervenção direta do Estado na economia, os limites para o endividamento 
público em decorrência de gastos sociais, e assim por diante. No entanto, percebe-se que 
os sacrifícios impostos à maioria das populações que vivem apenas do seu trabalho não 
têm, em contrapartida, economias em crescimento, ao menos em taxas compatíveis com o 
crescimento demográfico das populações e com garantia de melhoria de renda e bem-estar. 
O mundo do trabalho, hoje, encontra-se constrangido pelo desemprego estrutural e pela 
situação de precariedade crescente do trabalho. A situação nos países em desenvolvimento é 
mais dramática porque políticas, instituições e serviços voltados para a proteção social – que 
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nunca foram muito eficazes e dificilmente tinham caráter universal – vêm sendo revistos, 
desmontados ou limitados.

Parece importante ter-se em mente que as medidas sobre participação popular e o Sistema 
Único de Saúde (SUS), aprovadas durante a VIII Conferência Nacional de Saúde e 
constantes na Lei Orgânica de Saúde, apresentam uma coincidência temporal com a eleição 
do Fernando Collor de Melo e a aceleração da incorporação da sociedade brasileira ao 
processo de globalização. De um lado, as medidas aprovadas, especialmente no tocante à 
criação dos conselhos de Saúde, significaram certamente um avanço. De outro, o rígido, 
mas contraditório controle fiscal exercido pelo Governo Federal – seja em atendimento às 
exigências do Fundo Monetário Internacional, seja em gastos do dinheiro público, como, 
por exemplo, o pagamento da dívida externa ou o salvamento de bancos privados em apuros 
–, através dos estados e municípios, gera um ambiente de penúria e controle. Assim, as 
autoridades contam com estes limites para ignorar as reivindicações dos setores organizados 
da sociedade civil de caráter popular.

O debate acerca dos conselhos de Saúde, particularmente os municipais, cabe neste contexto. 
A importante participação de representantes dos movimentos sociais na VIII Conferência 
Nacional de Saúde, bem como a aprovação das medidas sobre a participação popular 
nos conselhos podem ter surtido o efeito de uma ilusão de ótica em relação ao fato de se 
considerarem os conselhos os lugares, por excelência, de participação popular na área de 
saúde.

Sem dúvida, os conselhos representam um espaço relevante de participação popular no 
sistema de saúde, pois constituem um espaço formal e legal para representantes dos setores 
organizados da sociedade civil deliberarem sobre os rumos da saúde no seu município. Há, 
contudo, uma experiência já acumulada que indica os limites estreitos para se conseguir que 
as medidas aprovadas sejam implementadas.

Justamente pelo fato de a aprovação do SUS coincidir com uma conjuntura de medidas 
neoliberais, a tendência de muitas prefeituras no país é de exercer um excessivo controle 
sobre o orçamento do setor saúde. Em razão da difícil situação financeira dos estados e da 
maioria dos municípios, frequentemente o trabalho desenvolvido pelos conselhos consiste 
em apreciar as decisões já tomadas pelos prefeitos e secretários de Saúde. Desde que os 
conselhos foram implantados, discute-se a forma de atuação: se deliberativa ou consultiva. 
Quem discorda da política do secretário de Saúde, que é quase sempre também presidente do 
conselho, entende que um papel consultivo é frequentemente inócuo com relação às decisões 
a tomar. Porém, mesmo quando se concorda que o papel do conselho seja deliberativo, com 
frequência os gastos aprovados superam o orçamento, compelindo alguns dos conselheiros a 

desempenharem também um papel que Werner (1994) denomina reivindicativo.

Em alguns conselhos, mormente no Rio de Janeiro, a demanda por acesso à assistência 
médica é tão grande, que quase nunca há tempo para se discutirem questões relativas ao 
meio ambiente e ao controle de epidemias e endemias (Valla, 1995). Um dos eixos centrais 
de preocupação quanto à eficácia dos conselhos reside em seu caráter de democracia 
representativa. Comumente, o número de entidades populares é superior aos 50% de vagas 
reservadas para os ‘usuários’. Em alguns municípios, a hegemonia da secretaria de Saúde 
e a pouca disposição de discutir o orçamento levam os usuários a não acreditarem muito 
na viabilidade do conselho. Nestas ocasiões, a representatividade é preenchida por ‘quem 
aparece’. Assim, em que medida os conselhos representam, de fato, a população que lhes 
serve como referência?

A própria conjuntura de restrição dos gastos públicos contribui para diminuir a disposição 
das secretarias de Saúde para discutirem o orçamento de saúde com os conselhos. 
Testemunhei, em uma cidade no interior do estado de São Paulo, um secretário de Saúde 
afirmar que não havia necessidade de discutir o orçamento porque o município não havia 
adotado a política de orçamento participativo. As questões aqui levantadas apontam para 
uma espécie de impasse no avanço dos conselhos de Saúde, concernente à possibilidade 
de deliberarem sobre os rumos da saúde nos seus estados e municípios. É possível que a 
importância dos conselhos como lugar privilegiado de participação popular no setor da saúde 
venha resultando em uma espécie de encurralamento do movimento popular em um espaço 
que, muitas vezes, é burocrático e de pouca representatividade. Certamente, tais razões não 
justificariam que o trabalho desenvolvido por conselhos deliberativos fosse reduzido. Mas 
cabe perguntar se outras variáveis não estão sendo cogitadas.

III-COMPREENDENDO AS FALAS E AS AÇÕES DAS CLASSES POPULARES

Analisando a conjuntura atual, estamos diante do que parece ser um impasse. Impasse, 
do ponto de vista do processo de globalização; e impasse para os setores organizados da 
sociedade civil, de caráter popular, lograrem avanços mediante a participação popular nos 
moldes mencionados. A perplexidade inclui uma preocupação com a dimensão gigantesca do 
problema a superar, assim como o reconhecimento do compromisso de fazer algo, embora 
em uma sociedade civil debilitada.

Vários estudiosos das relações entre profissionais e classes populares afirmam que essas 
relações estão repletas de contradições, mesmo quando o profissional é um mediador 
aliado (Nunes, 1989; Chauí, 1990; Martins, 1989; Cunha, 1995; Rodrigues, 1992). Parte-
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se da premissa de que os mediadores de formação universitária e técnica apresentam 
frequentemente dificuldades em interpretar bem a fala e o fazer das classes populares.

A questão parece importante, pois a própria composição da participação popular, com 
muita frequência, inclui classes populares e mediadores, cujas reivindicações não são 
necessariamente iguais. Tais questionamentos, juntamente com os da conjuntura de nova 
ordem mundial, contribuem para se olharem as relações entre os mediadores – geralmente de 
orientação progressista – e as classes populares como problemáticas, sobretudo em razão das 
dificuldades de compreensão por parte dos primeiros.

Se a abordagem de participação popular apresentada no início deste trabalho continua 
adequada como um ponto de partida para compreender as desigualdades da sociedade 
brasileira, do ponto de vista de quem se preocupa em desenvolver trabalhos com as classes 
populares, a participação é um assunto, nas palavras de

Nunes, “resolvido de antemão”, pois se torna

ocioso (...) perguntar-se sobre a gênese e o significado do conteúdo das 
reivindicações sociais, porque já sabemos, a priori, que elas são o resultado 
inelutável da dinâmica global da cidade capitalista e que expressam equipamentos 
necessários à reprodução da força de trabalho e, portanto, à reprodução do 
capital (...). Deste ponto de vista, quem sofre as necessidades não tem papel 
ativo em determiná-las como tal (...). Respostas a essas questões não podem sair 
de ‘conceitos sem vida’, têm de ser pesquisadas (...). Tornam-se, praticamente, 
pontos de partida absolutos para os processos de reivindicação urbana das classes 
populares, às quais são compelidos a responder. (Nunes, 1989: 76)

Na compreensão de Cunha (1995), é como se as classes populares só se organizassem e 
reivindicassem se houvesse o que chama de “um vácuo do Estado”. Nesta perspectiva, as 
classes populares não teriam autonomia própria, seus movimentos estariam necessariamente 
atrelados a um Estado que não cumpre com suas obrigações e, em segundo lugar, a 
mediadores que percebem quais são as reivindicações ‘corretas’.

Para alguns estudiosos que se dedicam às classes populares, há uma tendência, por formação 
acadêmica ou por orientação política, de fazer uma leitura das falas e das ações das classes 
populares segundo a categoria de carência. Se pobreza e miséria se prestam a reforçar o uso 
desta categoria, alguns intelectuais pensam que tal leitura pode empobrecer suas análises. 
Chamam atenção para uma outra categoria – a de intensidade –, que traz dentro de si a ideia 
de iniciativa, de lúdico, de autonomia (Saidón, 1991; Almeida, 1995).

Rodrigues (1992), como exemplo da ideia de intensidade, aponta o caso dos ‘surfistas’ dos 

trens no Rio de Janeiro. Pela categoria carência, o passageiro estaria em cima do trem ou por 
falta de dinheiro, ou porque o trem estaria lotado. Entrevistas posteriores têm demonstrado, 
porém, que o surfista podia pagar a passagem e que havia vagas no trem escolhido.

A dificuldade de os mediadores compreenderem o que os membros das classes populares 
dizem relaciona-se mais à sua postura, a quanto lhes custa aceitar que as pessoas ‘humildes, 
pobres, moradoras da periferia’ sejam capazes de produzir conhecimento, de organizar e 
sistematizar pensamentos sobre a sociedade, do que a questões técnicas propriamente, como 
as linguísticas, por exemplo.

Parte da compreensão do que se diz também decorre da capacidade dos mediadores para 
entender quem está falando. Com isso se quer dizer que no interior das classes populares há 
uma diversidade de grupos (Martins, 1989). Reconhecer este fato passa pela compreensão 
das suas raízes culturais, seu local de moradia e a relação que mantêm com os grupos que 
acumulam capital.

Na realidade, esta discussão – que certamente não é nova no campo da educação popular 
– trata das dificuldades que profissionais e políticos encontram em interpretar as classes 
populares, e a “crise de interpretação é nossa” (Martins, 1989:111), assim como também 
na ideia de iniciativa. A questão da iniciativa aponta para a relação profissional/classes 
populares, e o fato de muitos trabalharem com a perspectiva de que a iniciativa seria parte 
da tradição dos mediadores. A população falharia neste aspecto, quando se mostra passiva e 
apática aos olhos dos mediadores (Vala, 1986).

Toda proposta dos sanitaristas pressupõe a previsão como categoria principal, pois a 
própria ideia de prevenção implica um olhar para o futuro. Contudo, poder-se-ia levantar a 
hipótese de que estes setores da população conduzem suas vidas com a categoria primordial 
de provisão. Com isso se quer dizer que a lembrança da fome e das dificuldades de 
sobrevivência fazem com que o olhar principal se volte para o passado e se preocupe em 
prover o dia de hoje – uma ideia de acumulação, portanto. Assim, a proposta da previsão 
estaria em conflito direto com a da provisão.

Na concepção de que os saberes dos profissionais e da população são iguais, pode residir 
a ideia de que o saber popular copia o dos profissionais. Se a referência para o saber é o 
profissional, tal postura dificulta a chegada ao saber do outro. Os saberes da população se 
elaboram sobre a experiência concreta, sobre vivências, distintas daquelas do profissional. 
O profissional oferece seu saber porque pensa que o da população é insuficiente, e por esta 
razão, inferior, quando é apenas diferente.
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É necessário que o esforço de compreender as condições e experiências de vida, como 
também a ação política da população, faça-se acompanhar de uma maior clareza acerca das 
suas representações e visões de mundo. Se não, corre-se o risco de procurar (e não achar) 
uma suposta identidade, consciência de classe e organização que, na realidade, constituem 
uma fantasia do mediador (Martins, 1989).

Muitas vezes os mediadores solicitam à população que se manifeste em uma reunião, como 
prova do seu compromisso com a ‘democracia de classe média’. Mas, uma vez passada a 
fala popular, procuram voltar “ao assunto em pauta”, entendendo que a fala popular foi uma 
interrupção necessária, mas sem conteúdo, sem valor.

Para Martins (1989), as muitas dificuldades que pesquisadores, políticos, militantes e 
profissionais apresentam na compreensão da fala da população podem ser explicadas pelo 
modo de perceber o tempo. E é o reconhecimento desta percepção temporal das classes 
populares que permite explicar em parte sua diversidade. O desconhecimento desta 
diversidade faz com que suas lutas e seu limites não sejam apreciados. O desejo e o incentivo 
verbal não garantem a suposta unidade das classes populares, mas, sim, a avaliação correta 
da maneira de compreenderem o mundo: “a prática de cada classe subalterna e de cada grupo 
subalterno desvenda apenas um aspecto essencial do processo do capital (...). Há coisas 
que um camponês, que está sendo expropriado, pode ver, e que um operário não vê. E vice-
versa” (Martins, 1989:108).

A atribuição da identidade, consciência e organização, bem como das relações sociais da 
classe operária às demais classes populares produz uma forte distorção. Quando se utiliza 
este tipo de avaliação para outros grupos sociais, como, por exemplo, trabalhadores rurais, 
parece que o processo histórico anda mais devagar para o trabalhador rural.

Pode-se, então, levantar a hipótese de que, conforme Martins nos alerta, as relações com 
o capital, do trabalhador rural, do operário e do morador de favela ou bairro periférico da 
grande metrópole (biscateiro, desempregado, subempregado, empregado de serviços) são 
diferentes.

Esta maneira de ver a questão do tempo parece fundamental, pois, se a percepção de tempo 
se basear na relação do operário com o grande capital, pode-se ter como resultado o fato de 
se considerar o trabalhador rural, ou o morador da periferia, como ‘incapaz’ e necessitado de 
‘ajuda’ para torná-lo capaz. O grande poder de síntese de Gramsci já havia chamado atenção 
para o fato de que o elemento intelectual ‘sabe’, mas nem sempre compreende, e muito 
menos ‘sente’.

Satriani oferece a ideia de que a cultura popular, para se afirmar no mundo do vencedor, 
utiliza a duplicidade, o duplo código: “o afirmar e o negar, o obedecer e o desobedecer” 
(Martins, 1989:115); “o ajustamento aos valores dominantes e a sua rejeição; interpretações 
lúcidas combinam-se com ilusões aparentemente alienadas” (Evers et al., 1985:129); “um 
inconformismo profundo (...) sob a capa do fatalismo” (Chauí, 1990:70). Um estilo de vida 
que “se manifesta na linguagem metafórica, na teatralização que põe na boca do outro o que 
é palavra do sujeito emudecido” (Martins, 1989:115-116).

Martins sugere que a cultura popular “deve ser pensada como (...) conhecimento acumulado, 
sistematizado, interpretativo e explicativo (...) teoria imediata” (1989:111). Assim, o que 
parece absurdo para o profissional pode apresentar uma lógica clara para a população.

Ainda que alguns mediadores sejam mais atenciosos e respeitem mais as pessoas pobres da 
periferia, os muitos anos de uma educação classista e preconceituosa induzem a que o papel 
de tutor predomine em suas relações com as classes populares.

Um dos eixos desse questionamento é o repasse de informações às classes populares. Há 
acúmulo de conhecimentos resultantes da pesquisa científica, de um lado, e das experiências 
de vida, escolarização e lutas políticas dos setores organizados da sociedade civil, de outro 
(Valla, 1997a). É possível um repasse?

Há apenas transmissor e receptor em mão única, ou a mão é dupla? O que se procura com 
essa discussão? Conhecer a realidade das classes populares para poder facilitar a transmissão, 
ou mais do que isso? A questão é facilitar, simplificar a mensagem, ou permitir a construção 
de um outro conhecimento, resultado de uma relação das duas partes? Parece necessário 
completar uma equação, que, frequentemente, inclui apenas uma das partes do conhecimento 
(Valla, 1994).

Discutir educação como parte do processo de participação popular diz respeito mais 
diretamente às ideias de Paulo Freire (1974). O autor define educação como um diálogo 
entre educadores e educandos, opondo-se, assim, à ideia de repasse de informações 
dos mediadores às classes populares, entendendo que os dois grupos desempenham, 
simultaneamente, os dois papéis.

As categorias de atraso e ignorância não se aplicam em termos comparativos; toda sociedade, 
no passado e atualmente, tem uma pluralidade de sujeitos, mas com inserções diferentes, 
segundo suas relações com o capital (Starn, 1991).

A busca de um denominador comum para compreender as falas e as ações das classes 
subalternas resulta em fatos subestimados e em interpretações simplistas. Cada novo 
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movimento, não importa onde aconteça, deve ser visto como singular, como um processo 
de construção e criação de identidade de grupo. Deste modo, um protesto não seria apenas 
uma reação às forças externas, mas também um movimento a emergir de um conjunto de 
circunstâncias singulares e historicamente específicas. Ao mesmo tempo, acompanhar a 
construção da identidade política de um determinado movimento requer que se evite utilizar 
categorias preestabelecidas – como hegemonia versus contra-hegemonia; revolução versus 
reforma; cooptação versus enraizamento nas bases; falsa consciência versus compreensão 
correta –, pois poucas são as experiências em que as possibilidades de transformação 
radical se fazem visíveis. A maioria dos movimentos tem implicações múltiplas, em que o 
desafio ao governo se mescla com a admiração pelas autoridades municipais e o desdém 
pelos burocratas locais. Dificilmente uma manifestação das classes populares é estritamente 
definida, seja de oposição, seja a serviço do poder e, por essas razões, tem de ser vista como 
singular e dinâmica, com sua identidade própria (Starn, 1991).

Tanto para os trabalhadores rurais como para setores da população que habitam nas periferias 
das grandes cidades e com inserção informal no mercado, a resistência cotidiana é um 
indicador das suas formas de organização. A falsa deferência, a evasão, o trabalho lento são 
comportamentos que indicam o reconhecimento dos altos custos do protesto aberto. Faz 
sentido a frase de Gramsci: “a história dos grupos sociais subalternos é necessariamente 
desagregada e episódica (...)” (apud Martins, 1977:105).

As categorias de apatia e desorganização, atribuídas às classes populares que não fazem 
parte da sociedade civil de caráter popular, escamoteiam uma realidade que é de fato 
oposta. Uma grande parte da população dos bairros periféricos e favelas participa de algum 
tipo de organização (escola de samba, time de futebol, igreja), que, se não demonstra um 
discurso articulado politicamente, indica, porém, relações coesas e sistemáticas. A própria 
sobrevivência de grandes parcelas dessas classes deve-se em grande parte à sua iniciativa de 
viver. É frequente a postura de intelectuais e profissionais de que a iniciativa é um atributo 
deles, mesmo reconhecendo que gostariam que não fosse assim. A imagem de passividade é 
ilusória e, se não for assim concebida, necessariamente põe a concepção de ação e iniciativa 
apenas no lado dos mediadores (Valla, 1986).

IV- AMPLIANDO A CONCEPÇÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

O impasse nas relações entre governos e as classes populares organizadas não significa que a 
participação popular não tenha mais sentido no jogo político. Mesmo com atuação reduzida, 
o Estado continua a concentrar grandes somas de dinheiro público, a ser disputado para 

melhoria do atendimento de saúde às classes populares.

Tal impasse permite um momento de reflexão sobre as relações entre mediadores e classes 
populares. As dificuldades dos mediadores em interpretar a fala e os caminhos das classes 
populares pode contribuir para que sejam elaborados cursos de capacitação mais dialógicos, 
que valorizem o saber dos conselheiros pertencentes às classes populares. As iniciativas 
dos movimentos populares, em alguns municípios, de criar o Fórum Popular de Saúde 
merecem mais atenção por parte dos pesquisadores, pois tratam de problemas relativos à 
representatividade dos usuários ou à manipulação de conselheiros, que se aliam a secretarias 
de Saúde contra os interesses da maioria da população.

Justamente em virtude das contradições e limitações da democracia representativa no interior 
dos conselhos, é necessário reativar as vantagens da democracia direta ou participativa, 
fazendo com que os protestos dos usuários voltem a ocorrer nas ruas, em frente a hospitais e 
outras unidades de saúde, sem abrir mão dos espaços já conquistados pelos conselhos.

Quando se acrescenta a discussão dos problemas de compreensão das classes populares pelos 
mediadores à avaliação da conjuntura, o resultado pode indicar a necessidade de uma nova 
abordagem da participação popular. Ao lado da perspectiva do vácuo do Estado, ergue-se a 
hipótese de que o Estado não seria o único ponto de referência para o desenvolvimento de 
práticas de participação popular. É possível que outras formas já estejam sendo construídas 
por grupos sociais pertencentes às classes populares. O desemprego estrutural, o trabalho 
precário e a consequente queda da arrecadação de impostos apontam para os problemas de 
acesso aos serviços e da capacidade resolutiva dos serviços. De acordo com Chauí (1990), é 
bem provável que as classes populares tenham uma enorme lucidez sobre a própria situação 
social e que esta lucidez indique poucas esperanças de uma melhoria significativa à vista.

Em todos os países do mundo industrializado e em muitos dos países em desenvolvimento 
– e neste caso o Brasil é um exemplo ímpar –, houve uma ênfase à privatização da 
assistência médica, juntamente com sua especialização e ‘tecnificação’, resultando em 
uma medicina menos humana e uma vida mais medicalizada (Cox, 1995; Luz, 1996). Luz 
(1996) chama atenção para a insatisfação de parcelas de todas as camadas sociais do Brasil 
com os serviços de saúde. Enquanto as classes médias buscam soluções, por exemplo, na 
homeopatia, na meditação, no yoga, nos cristais e florais, cabe perguntar o que significa 
o extraordinário crescimento da presença das classes populares nas igrejas de todas as 
religiões, especialmente nas evangélicas e pentecostais (Barros & Silva, 1995; Mariz & 
Machado, 1994; Valla, 1997b). Machado (1994) observa que a falta de apoio institucional, 
nesta época de mudanças sociais intensas, permite que essas igrejas ofereçam um “potencial 
racionalizador”, isto é, um sentido para a vida. Mariz, por sua vez, comenta a frágil presença 
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dos partidos políticos, associações e do próprio Estado de bem-estar entre os pobres, 
de modo que as religiões oferecem “alguns grupos de suporte alternativos (...) e criam 
motivações para resistir à pobreza” (1994:30).

Que alguns líderes religiosos procurem utilizar suas igrejas como forma de enriquecer ou de 
angariar votos para seus candidatos não parece constituir uma explicação satisfatória para 
tanta demanda por parte da população. Há que se procurar uma explicação que relativize 
a participação dos pastores: possivelmente no que Finkler (1985:84) chama de “símbolos 
emocionalmente densos que sejam derivados da experiência coletiva daqueles que sofrem”. 
Citando o estudo deste autor sobre os quinhentos centros espiritualistas e cinco milhões de 
fiéis no México –, Fernandes (1994:76) comenta o sucesso das “curas espirituais (...) com 
sofrimentos crônicos de uma forma que a biomedicina não é capaz de igualar (...) atenuam 
a dor, quando não a eliminam e ajudam as vítimas do sofrimento a tornar as suas vidas mais 
toleráveis e significativas”.

Cabe, aqui, estabelecer uma relação com a teoria do apoio social. Segundo esta proposta, 
os problemas sociais não atingem da mesma forma todas as pessoas afetadas. Estudos têm 
demonstrado que os apoios disponíveis por parte de determinadas organizações sociais 
podem proteger contra o aparecimento de doenças, oferecendo melhorias de saúde física, 
mental e emocional (Cassell, 1974). Para entender esse fenômeno, criou-se a noção de 
empowerment, isto é, um processo pelo qual indivíduos, grupos sociais e organizações 
adquirem maior controle sobre os próprios destinos (Minkler, 1985).

Em momentos de muita tensão, o apoio social contribui para manter a saúde. Desempenha 
uma função mediadora, permitindo que as pessoas contornem a possibilidade de adoecer em 
consequência de determinados acontecimentos – por exemplo, a morte de alguém da família, 
a perda da capacidade de trabalhar, ou um despejo da moradia onde se residia há muitos 
anos. Ao se propor a questão do apoio social, não se busca apenas uma solução pontual para 
os chamados excluídos, mas se inclui a pergunta: tal proposta não merece ser considerada 
pelos próprios méritos? Se o apoio social oferece a possibilidade de se realizar a prevenção 
por meio da solidariedade e do apoio mútuo, também permite a discussão sobre o controle 
do destino dos grupos sociais e a autonomia das pessoas ante a hegemonia médica, graças à 
‘nova’ concepção do homem como uma unidade (Tognoni, 1991; Valla, 1996).

Aliando-se estas considerações às de Luz – para quem as “classes populares mantiveram 
sobre as questões envolvendo a saúde uma cosmovisão próxima da tradicional, na medida 
em que (...) não separam o homem da natureza, o corpo da alma” (1996:275) (grifo da 
autora) –, é possível que se chegue a conclusões inesperadas. Vasconcellos (1997) comenta 
que está aparente alienação das classes populares pode estar apontando para dimensões 

da existência coerentes com as preocupações do movimento holístico, pois significam 
a busca de formas de organização social, de vivências mais profundas, de valores como 
solidariedade, apoio mútuo, controle autônomo da própria vida, prazer e espiritualidade. Ao 
invés de alienação, pode-se estar assistindo a um movimento de bases de reconstrução social, 
menos centrado na transformação da estrutura política do aparelho de Estado e mais voltado 
para o fortalecimento das redes de solidariedade da sociedade civil.

V-CONCLUSÃO

A dramaticidade da nova conjuntura revela-se mediante os aparentes impasses de 
negociações entre governos e organizações populares, no tocante às reivindicações mais 
básicas de saúde. A perplexidade dos mediadores pode estar indicando a necessidade de se 
olhar e ver as classes populares por meio de outras categorias, como intensidade, vácuo do 
Estado, desemprego estrutural e solidariedade.

A pouca confiança das classes populares na eficácia dos políticos e da política, juntamente 
com um mercado de trabalho estreito, pode estar assinalando para os mediadores a 
necessidade de descobrir outras formas de participação popular. É provável que a descoberta, 
por alguns pesquisadores e/ou mediadores, de amplas redes de apoio mútuo entre as classes 
populares, bem como formas de solidariedade que coincidem com a busca de sobrevivência, 
consistam, na realidade, em caminhos que as classes populares vêm trilhando há muito 
tempo. Possivelmente, os mediadores no campo da saúde estejam diante de um novo desafio: 
como ler e compreender as falas e movimentos das classes populares como manifestações 
de participação popular, sem abrir mão de todo o trabalho construído em torno do SUS, e, 
em particular, dos conselhos de Saúde. No espírito dialógico proposto por Paulo Freire, e 
pela afirmação de Martins (1989:110) de que “a crise de compreensão é nossa”, talvez se 
faça necessária uma nova disponibilidade dos mediadores com relação às classes populares: 
para compreender as implicações destas manifestações de solidariedade e apoio mútuo 
como formas de organização popular e, ao mesmo tempo, procurar descobrir as possíveis 
contribuições destas iniciativas para o SUS e os conselhos de Saúde.
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Redes sociais, poder e saúde à luz das classes populares 

numa conjuntura de crise *

 Victor Vincent Valla1
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The process of globalization has driven the State, in its role of provider, into a state of crisis that 
is affecting the relationship between the lower classes and healthcare services in Brazil. The 
development of a neo-liberal world, with its concentration of income and its excluding effects, 
necessarily points toward the construction of another world, in which survival is closely tied to 
solidarity. Were it not for this crisis, perhaps a proposal of social support in the healthcare area 
would not draw so much attention. However, once the window is cracked open for the proposal 
to be examined more carefully, it becomes necessary to acknowledge that it is a legitimate 
proposal based on its own merits, regardless of the crisis itself. The discussion of social support 
as a health and education proposal reveals the possibility of approaching an issue that often 
generates contradiction among the mediators of popular education: the religiosity of the masses. 
Will this be overcome with time, or is it an integral part of the culture of the masses?

KEY WORDS: Social support; social class; health services accessibility; poverty; religion.

A crise do Estado provedor, provocada pelo processo de globalização, afeta de maneira dramática 
a relação das classes populares com os serviços de saúde no Brasil. O surgimento de um mundo 
neo-liberal, concentrador de renda e excludente necessariamente aponta para a construção de 
um outro mundo, em que a sobrevivência estará íntimamente relacionada com a solidariedade. 
Se não fosse por essa crise, talvez uma proposta como a do apoio social na área de saúde não 
chamasse tanto atenção. No entanto, uma vez “aberta a janela” para ver com mais cuidado essa 
proposta, é possível reconhecer que ela possui legitimidade por seus próprios méritos, e até 
independe da própria crise. A discussão do apoio social como proposta de educação e saúde 
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abre a perspectiva de abordar uma questão que freqüentemente gera contradições no meio dos 
mediadores de educação popular: a religiosidade das classes populares. É algo a ser superado 
com o tempo, ou é parte integrante da cultura popular?

PALAVRAS-CHAVE: Apoio social; classe social; acesso aos serviços de saúde; pobreza; 
religião.

* Apresentado na mesa-redonda “Comunicação e Redes de Poder em Saúde”, 2º Congresso 
Brasileiro de Ciências Sociais em Saúde, São Paulo, dezembro de 1999.
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Oswaldo Cruz; Faculdade de Educação,
Universidade Federal Fluminense; Presidente do Centro de Estudos e Pesquisas da 
Leopoldina. <valla@ensp.fiocruz.br>
Introdução

O lugar de onde falo é o da educação popular e saúde e a preocupação central é a das relações entre 
os mediadores (educadores populares, professores, religiosos, técnicos) e as classes populares. 
A idéia básica do artigo é que termos como “redes sociais” e “poder” se relacionam mais com 
as formas com que as classes populares se defendem e como buscam sua sobrevivência diante 
de quem as domina.  Trata-se de uma postura de defesa, e neste sentido as classes populares 
se preocupam com que a justiça seja feita mais do que alcançarem o poder (Chauí, 1990). 
Assim, trabalho com a idéia de que as redes sociais das quais as classes populares participam 
já existem e que o poder que buscam é o de se defender deste capitalismo dito “selvagem” 
buscando, desta forma, sua “sobre-vida”.

A crise de que se fala refere-se à inserção da América Latina no atual processo 
de mundialização. Stotz (1996) lembra que as  empresas transnacionais — em 
número cada vez menor, em virtude de fusões e incorporações — passaram 
a impor seus interesses em todos os cantos do planeta, envolvendo questões 
como o grau de proteção das economias nacionais, o âmbito da intervenção 
direta do Estado na economia e os limites para o endividamento público em 
função de gastos sociais. Mas o problema é que os sacrifícios impostos à 
maioria das populações que vive apenas do seu trabalho não tem a contrapartida 
de economias em crescimento — pelo menos a taxas compatíveis com as 
populações e com garantia de melhoria de renda e bem-estar. O mundo do 
trabalho hoje está constrangido, de um lado, pelo desemprego estrutural e, de 

outro, pela precarização do trabalho (Valla e Stotz, 1997). Desde a implantação 
do Plano Real, por exemplo, pelo menos 800.000 empregos já foram perdidos, 
enquanto 2.500.000 vagas de trabalho foram eliminadas desde o início dos anos 
noventa (Rodrigues, 1997).

Em fevereiro deste ano havia 1.474.013 desempregados nas seis maiores regiões metropolitanas 
do Brasil. Trata-se do maior número de desempregados na história do país (Brafman, 2000). Ao 
mesmo tempo, a indústria brasileira registrou seu melhor desempenho desde 1997, demonstrando 
que a melhoria da economia, aos olhos do governo, não necessariamente reflete as condições 
de vida das classes populares (Clemente, 2000). Mas esse fato traz pouco otimismo, pois não 
há previsão de o índice de juros cair para estimular o crescimento econômico. Luís Gonzaga 
Bellusso, da Unicamp, coloca que “essa história de que não dependemos mais de capitais de 
curto prazo é conversa fiada”, pois os juros altos são para atrair mais investimentos de capital 
estrangeiro especulativo e não para conter a inflação (Ribeiro, 2000). Tão grave é a situação 
econômica do país que o 1% mais rico da população detém 13,8% da renda total, enquanto os 
50% mais pobres, 15,5% da renda. Ou seja, um rico ganha tanto quanto 50 pobres (Escóssia e 
Grillo, 2000).
O pagamento da dívida externa  já consome 65% do PIB do país e o governo já começa a 
gastar as verbas dos projetos sociais para poder cumprir seus “compromissos” com o FMI. O 
PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) da ONU advertiu o governo 
brasileiro que não somente são os seus gastos na área social muito aquém do esperado, mas 
que beneficiam mais as classes médias e os ricos  que os pobres (Rossi, 2000).

          Santo Sudário. A trama

 E desde 1998 a Caixa Econômica Federal não libera dinheiro do Governo Federal para 
saneamento básico como forma de cumprir as metas do FMI. Os especialistas em saneamento 
básico lembram que, num período de três anos, cada dólar gasto em saneamento significa três 
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dólares economizados em saúde. Este ano o Governo Federal cortou em mais de sete bilhões 
de reais gastos na área social de saúde, educação, assistência e reforma agrária (Pacelli, 2000). 
A situação nos países em desenvolvimento é muito dramática porque políticas, instituições 
e serviços voltados para a proteção social — que nunca foram muito eficazes e dificilmente 
tinham caráter universal — vêm sendo revistos, desmontados ou limitados.

Entretanto a profunda crise daí decorrente deve estimular reflexões e proposições 
capazes de redimensionar as relações entre o Estado e a sociedade, particularmente 
para favorecer a ampla maioria dos que se encontram excluídos dos benefícios 
da riqueza e do bem-estar. Com isso Stotz chama atenção para a necessidade de 
superar a mera defesa do papel do Estado em prover diretamente ou em regular 
a oferta privada (contratada ou autônoma) de serviços. Para que tais serviços 
contemplem de fato as necessidades sociais das populações, precisam levar em 
conta, obrigatoriamente, o que as pessoas pensam sobre seus próprios problemas 
e que soluções espontaneamente buscam. (Valla e Stotz, 1997).

Até recentemente, a proposta hegemônica entre aqueles que se preocupam com 
a qualidade e quantidade dos serviços básicos e, portanto, com o destino do 
dinheiro público, era a de reivindicação e pressão sobre os governantes (Valla, 
1991). Embora se julgue que tal proposta seja correta — e em última instância 
é como se provoca mudanças no mundo político, ou pelas eleições, ou nas ruas 
— o que se observa em quase toda a América Latina é uma certa perplexidade 
quanto aos resultados obtidos. O rígido mas contraditório controle fiscal exercido 
a partir do Governo Federal — seja em atendimento às exigências do Fundo 

Monetário Internacional, seja em gastos do dinheiro público, como, por exemplo, 
no pagamento da dívida externa ou na resolução dos apuros dos bancos privados 
— gera um ambiente de penúria e controle de tal modo que as autoridades contam 
com estes limites para poder dar pouca atenção às reivindicações dos setores 
organizados da sociedade civil de caráter popular.

A recente epidemia de cólera no Peru, por exemplo, teve como desfecho uma taxa 
surpreendentemente baixa de mortalidade, mas muito mais em função da iniciativa dos 
grupos populares do que em função dos investimentos do governo peruano. Simbolicamente 
denominado o “duplo caminho”, este movimento, de um lado, cobrou do governo o que seria 
de sua responsabilidade, e, de outro lado, quando percebeu que o governo não respondia com 
os recursos necessários para combater adequadamente a epidemia, implementou uma política 
própria de mutirão para salvar os atingidos (Valla, 1996).
O sacrifício que está sendo imposto a milhões de pessoas reabre a discussão dos problemas 
sociais como não sendo  questões apenas do Estado.

            Necessariamente, a formação do mundo neo-liberal excludente, “cria novas
 ‘autonomias’ na base da sociedade....e  remete para a construção de um outro 

mundo, com um novo tipo de consciência social, estimulada pela solidariedade, 
que se traduz em atos concretos vivenciados pelas pessoas no seu cotidiano” 
(Genro, 1997, p.3).

O Estado brasileiro tem capacidade de resolver os problemas de saúde de sua população?

Há uma clara contradição com relação à crise da saúde no Brasil. Embora haja uma nítida 
queda de qualidade de vida em parte de grandes parcelas das classes populares, uma vasta 
infra-estrutura de unidades de assistência juntamente com tecnologias como a da terapia de 
reidratação oral (soro caseiro) fazem com que menos crianças morram antes de completar um 
ano, e que mais adultos ultrapassem a idade de 65 anos. E, justamente porque as condições de 
higiene e alimentação são mínimas, é que os problemas conseqüentes de saúde oneram ainda 
mais os recursos disponíveis para a área de saúde pública. Pois mais pessoas estão sobrevivendo, 
mas suas condições de vida continuam sendo um problema de saúde. No caso do Brasil, tal 
quadro é agravado pelos baixos salários e precárias condições de trabalho oferecidos aos 
profissionais de saúde, dessa forma levando muitos a deixar o serviço público. As longas filas 
que se formam, tanto nas madrugadas nos centros de saúde, como as de toda hora nos hospitais 
públicos, criam uma situação em que a “escolha de Sofia” seja um fenômeno freqüente.
Se, de um lado, o acesso ao atendimento  seja o problema principal, por outro, a questão da 
resolutividade é secundarizada. Este dilema entre “eficiência” e “eficácia” na área de saúde 
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tem sua correspondência no das vagas na escola pública e na questão da qualidade do ensino.

É claro que face ao quadro acima descrito é necessário trabalhar para que setores da sociedade 
civil preocupados com a saúde no Brasil se organizem e demandem mais investimentos dos 
governantes para contornar a crise. A perplexidade surge, de um lado, da dimensão gigantesca 
do problema a ser superado; de outro, do reconhecimento do compromisso de “fazer algo”, 
embora a partir de uma sociedade civil debilitada.

Um problema de saúde que atinge milhões de brasileiros, por exemplo, são as múltiplas 
expressões de saúde mental: cobrindo uma gama de sintomas que vão desde aquilo a que a 
classe média se refere como “ansiedade” ao que as classes populares chamam  de “nervos”.  
Dados recentes de Argentina indicam que mais de 50% dos medicamentos consumidos pela 
população são psicofármacos (Bermann, 1995). É de perguntar se, mesmo que o sistema de 
saúde no Brasil estivesse funcionando satisfatoriamente, seria possível atender todos esses 
casos adequadamente.
Possivelmente esta sensação de estar “batendo em ponta de faca” seja o sinal de que a discussão 
chegou a um certo impasse. Não que o fato de reivindicar uma política mais coerente dos 
governantes não seja necessário, mas que também haja outras dimensões do problema a serem 
vistas.

Embora seja uma tarefa desagradável, é necessário avaliar a real capacidade do Estado 
brasileiro em atender aos anseios da população, caso o Estado insista no rumo neo-liberal que 
vem desenvolvendo desde o início da década de noventa.

Os graves problemas de desemprego e crescente pobreza indicam os limites do sistema de saúde 
atual. Há um questionamento que se difunde entre profissionais de saúde: se a maneira como 
o atendimento de saúde se estrutura no Brasil seria capaz de lidar com o que alguns chamam 
de “sofrimento difuso apresentado pelas classes populares”. Alguns profissionais estimam que 

quase 60% das consultas tratam de problemas psicossomáticos, o tempo necessário para lidar 
com esses pacientes não se coaduna com a relação eficiência-eficácia (Valla e Siqueira, 1996).

O que está em discussão é a real capacidade de o Estado brasileiro, como se estrutura hoje, 
satisfazer às demandas que as classes populares vêm apresentando. “Fazer o melhor possível” 
em cada unidade de saúde do país é certamente importante, mas não necessariamente leva em 
conta grande parcela da  população que não mais se apresenta às unidades de saúde. Também 
não leva em conta se todas as queixas apresentadas são solucionadas de forma satisfatória 
(Vasconcelos, 1998).

Inicialmente, o  que se propõe é lançar mão de um debate da saúde pública que ocorreu 
com muito intensidade em setores progressistas nos Estados Unidos na década de oitenta. O 
debate em torno do que se chama social support, isto é, apoio social, está relacionado com a 
crise de saúde pública naquele país, mas que foi desenvolvido numa conjuntura diferente da 
mundialização no Brasil. Neste sentido, propõe-se uma releitura da proposta norte-americana, 
mas à luz dos aspectos particulares da sociedade brasileira (Valla, 1996).

Apoio social se define como sendo qualquer informação, falada ou não, e/ou auxílio material, 
oferecidos por grupos e/ou pessoas que se conhecem, que resultam em efeitos emocionais e/
ou comportamentos positivos. Trata-se de um processo recíproco, isto é, que tanto gera efeitos 
positivos para o receptor, como também para quem oferece o apoio permitindo, dessa forma, 
que ambos tenham mais sentido de controle sobre suas vidas e que desse processo se apreenda 
que as pessoas necessitam umas das outras (Minkler, 1985). Uma proposta que, embora não 
fosse uma questão essencial quando o debate foi lançado originalmente, aproxima-se muito 
da discussão que se trava hoje no Brasil sobre a solidariedade.

Essencialmente, o debate em torno da questão do apoio social se baseia em investigações 
que apontam para o seu papel na manutenção da saúde, na prevenção contra doenças e como 
forma de facilitar a convalescença. Uma das premissas principais da teoria é a de que o apoio 
social exerce efeitos diretos sobre o sistema de imunidade do corpo, isto é, como buffer, 
no sentido de aumentar a capacidade de as pessoas lidarem com o estresse. Outro possível 
resultado do apoio social seria sua contribuição geral para a sensação de coerência da vida e 
do controle sobre a mesma, que, por sua vez, afeta o estado de saúde da pessoa de uma forma 
benéfica (Cassell, 1976).

Em momentos de muito estresse, o apoio social contribui para manter a saúde das pessoas, pois 
desempenha uma função mediadora. Assim, permite que as pessoas contornem a possibilidade 
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de adoecer como resultado de determinados acontecimentos, como, por exemplo, a morte de 
alguém da família, a perda da capacidade de trabalhar, ou um despejo da casa onde se reside 
por muitos anos.

Cassell levanta a hipótese de que lugares de alta densidade populacional não necessariamente 
aumentam sua suscetibilidade à doença por causa da densidade em si, mas por outras razões. 
Uma sensação de não poder controlar sua própria vida juntamente com a sensação de 
isolamento podem ser relacionados com o processo de saúde/doença. A proposta do apoio 
social sugere que as conseqüências da desorganização social não atingem necessariamente 
todas as pessoas da mesma forma. Estudos têm demonstrado que os apoios disponíveis de 
determinadas organizações sociais podem influir beneficamente no sentido de proporcionar 
fatores de proteção contra o aparecimento de doenças, oferecendo melhorias de saúde física, 
mental e emocional (Cassell, 1974). Trata-se da noção de empowerment, isto é, um processo 
pelo qual indivíduos, grupos sociais e organizações passam a ganhar mais controle sobre seus 
próprios destinos e para quem a vida tem sentido (Minkler, 1985).

Saúde alternativa, religiosidade e classes populares

Embora a proposta de apoio social não seja uma solução para a crise de saúde, foi esta crise 
que serviu como motivo para que isso fosse discutido. Ao propor a questão do apoio social 
não se busca apenas uma solução pontual para os chamados “excluídos”, mas embutida na 
proposta está a pergunta se enquanto tal não merece ser considerada também exclusivamente 
por seus méritos. Neste sentido, serve como uma espécie de trampolim para rever a relação da 
saúde com a questão médica.

De um lado, o apoio social oferece a possibilidade de realizar a prevenção pela solidariedade 
e apoio mútuo; de outro, oferece também discussão para os grupos sociais sobre o controle de 
seu próprio destino e a autonomia das pessoas face à hegemonia médica, por meio da “nova” 
concepção do homem como uma unidade só (Tognoni, 1991; Valla, 1996).

É neste sentido que a discussão do apoio social, dentro de um contexto de uma relação 
homem integral e meio ambiente, cabe como questão nos currículos das escolas públicas, 
nas plataformas dos partidos políticos mais progressistas, nas associações profissionais e de 
moradores, e nas igrejas. Uma das propostas deste trabalho é relacionar a questão do apoio 
social  com a religiosidade das classes populares.
Bermann (1995) chama a atenção para o efeito ideológico do termo “estresse”. Normalmente 
a discussão deste termo se desenvolve em torno do resultado, e não em torno do processo em 
si, que é mais importante. Tratar apenas os sintomas transmite a ilusão de que o problema 
está no mal-estar que a pessoa sente quando procura assistência, desta forma não sendo visto 
como parte de um processo mais longo que acaba produzindo o mal-estar (Stotz, 1996). Neste 
sentido, esconde o desgaste do trabalho excessivo a que o trabalhador se submete para não 
perder o emprego, como também os horários irregulares que impõe o trabalho precário e 
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terceirizado. Quem não tem emprego fixo que se coadune com seus interesses dificilmente 
escapa do mercado informal e de um “trabalho frustrante”. Um trabalho frustrante para as 
classes populares não significa uma “má escolha”, mas quase sempre uma “única escolha” por 
causa das poucas ofertas no mercado.

Santo Sudário - Geometria da Mancha

Embora não se pretenda negar os processos de estresse que acometeram os membros das 
classes média e alta, ao mesmo tempo se quer chamar atenção para o fato de que as classes 
populares nas grandes cidades tendem a sofrer um processo de estresse muito mais intenso. 
A vereadora Jurema Batista, do Rio de Janeiro, pergunta se há remédio para pressão arterial 
alta quando o helicóptero da Polícia Militar sobrevoa a favela procurando componentes do 
narcotráfico. Um engarrafamento no trânsito pode significar pequenas irritações para a classe 
média, mas para o morador da favela trata-se freqüentemente de uma falta de água contínua ou 
quedas freqüentes na voltagem e a danificação dos eletrodomésticos (McEwen, 1998).

 Uma das propostas para o combate ao estresse é a de introspecção e meditação. 
Embora teoricamente a prática de meditação não seja impossível em qualquer 
circunstância, certamente  um lugar relativamente espaçoso e quieto facilita 
a concentração. Normalmente o período de meditação mais curto, uma hora, 
é dividido em duas partes: uma meia hora de ouvir uma leitura para fazer a 
passagem da rua para a sala de meditação, e uma meia hora de meditação de 
fato. Uma tarefa difícil para quem trilha o que Chauí (1990) chama o “caminho 
estreito”, isto é, uma vida de pouco dinheiro, espaço e tempo livre.

Num país cujos serviços de saúde são tão moldados pelo modelo biomédico, 
dificilmente as atividades propostas na área de saúde alternativa são do setor 
público, desta forma exigindo algum tipo de pagamento (Parker, 1996). Embora 
não seja impossível que atividades de apoio social sejam desenvolvidas numa 
unidade de saúde pública — grupos de discussão, relaxamento muscular ou 

meditação — profissionais de saúde mais críticos afirmam que esse tipo de 
atividade é vista por muitos colegas como formas de “fugir do trabalho”.

O estresse é causado pelo que os profissionais chamam de “superexcitação do 
organismo” e “carga alostática” é o nome que McEwen (1998) dá ao conjunto 
de indicadores de estresse. Trata-se de um estilo de vida em que a pessoa está 
sistematicamente exposta a agressões de ordem física e psíquica. Desta forma, 
o “susto contínuo” lança grandes quantidades de adrenalina no sangue por um 
longo período de tempo. Novamente, a causa pode ser a perda de R$100.000 
na bolsa de valores, como pode ser a ameaça de uma guerra entre a polícia e 
os traficantes ou a perda do “barraco” durante a chuva forte. O que importa 
nessa discussão é que uma grande parcela das classes populares está exposta ao 
que é chamado “um estado de emergência permanente” (Valla e Stotz, 1996). A 
grande imprensa tende a definir o termo “emergência” como um acontecimento 
passageiro — um blecaute ou uma enchente, por exemplo. Uma vez que a água 
deixe de cobrir os automóveis, ou que a luz elétrica volte, para a grande imprensa 
terminou a emergência. Mas as condições de vida para muitos moradores de favela 
indicam esse estado de emergência permanente: distribuição irregular de água, 
difícil acesso às unidades de saúde, exposição permanente às balas “perdidas” ou 
ganhar a sobrevivência num mercado informal em processo de saturação.

As recomendações que os médicos fazem sobre uma dieta moderada e prudente 
como também de exercício físico sistemático esbarram em obstáculos relacionados 
não somente com as condições de vida das classes populares mas também com 
questões culturais. De qualquer forma, jogar futebol nos domingos à tarde não 
parece corresponder à idéia de exercício físico sistemático; salve engano, não 
está muito desenvolvida no Brasil a discussão do que seria uma dieta moderada 
e prudente para as classes populares, levando em conta os custos e as questões 
culturais.

Mesmo assim, McEwen (1998) lembra que essas recomendações não são suficientes em 
muitos casos, se não for possível agir na causa imediata do problema, pois o estresse tem 
causas sociais complexas, que não podem ser resolvidas pela medicina, como pobreza, más 
condições de trabalho ou ambiente poluído. McEwen acrescenta que pesquisas mostraram que 
quanto mais pobre uma pessoa, pior é sua saúde, não importando se ela tem ou não acesso a 
tratamento médico (McEwen, 1998; Bonalume, 1998).
Laurell (1987) complexifica a categoria de “carga”. Com o exemplo da saúde do trabalhador, 
classifica as cargas em tipos distintos: física, química, biológica, mecânica, fisiológica e 
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psíquica. Quando discute a sobrecarga e subcarga psíquica, refere-se a situações de tensão 
prolongada; de um lado, a consciência do perigo do trabalho, os altos ritmos do trabalho; 
de outro, a perda do controle do trabalho por estar subordinado à máquina (Bosi, 1979), a 
desqualificação do trabalho pela separação de sua concepção e execução e o parcelamento do 
trabalho que resulta em monotonia e repetitividade. Como se pode ver, condições de trabalho 
que diferem pouco das condições de vida das classes populares.
Como ser menos competitivo e ansioso como forma de reduzir o estresse num  mundo em que 
as ofertas do trabalho formal estão rapidamente declinando e no qual o mercado informal está 
se saturando? Assumir uma postura desarmada, franca e aberta se relaciona pouco com uma 
parcela da população que como forma de sobrevivência emprega uma linguagem permeada do 
“duplo código”, em que o “dizer e desdizer” na mesma frase é um constante (Martins, 1989).
Numa recomendação genérica, Pereira & Barros (apud Ventura, 1998) chamam atenção para a 
importância do desabafo e do não “engolir sapos”. Essa “aceitação” faz com que o “veneno do 
corpo” acumulado acabe sendo expulso de outras formas. Mas o que pode significar “engolir 
sapos” ou desabafar para a maioria das classes populares? Desabafar na hora pode resultar em 
vários desfechos para as classes populares: pode significar perder o emprego, seja no trabalho 
da fábrica, seja como empregada doméstica. Numa cultura machista, desabafar na hora, ou 
seja “não engolir sapo”, “não levar desaforo para casa”, pode terminar num enfrentamento 
com fim incerto.

O que parece evidente é que a crise do “acesso aos serviços” é apenas um dos problemas que 
a população brasileira — e no caso deste trabalho, os pobres — enfrenta com relação à saúde. 
Se a prevenção, o tratamento e a recuperação não são apenas questões do corpo e sim, como 
propõe a teoria do apoio social, da relação corpo mente, ou, se quiser, corpo alma, é muito 
provável que a grande procura das camadas populares pelas igrejas hoje signifique mais que 
refúgio da crise e da desordem.

Para muitos que se dedicam ao tema das classes populares, há uma tendência, ou por formação 
acadêmica, ou por orientação política, de fazer uma leitura das falas e das ações delas pela 
categoria de ”carência”. Se, de um lado, a pobreza e a miséria se prestam a reforçar o uso desta 
categoria, de outro, há outros intelectuais que pensam que tal leitura possa freqüentemente 
empobrecer suas análises. Chamam atenção para uma outra categoria — a de “intensidade” 
— que traz dentro de si a idéia de “iniciativa”, de “lúdico”, da “aventura”,  de”autonomia” ( 
Saidon, 1991;  Almeida, 1995).

José Carlos Rodrigues (1992), exemplificando a idéia de “intensidade”, aponta o caso dos 
“surfistas” dos trens no Rio de Janeiro. Pela categoria “carência”, o passageiro estaria em 
cima do trem, ou por falta de dinheiro, ou porque o trem está lotado. Entrevistas posteriores 

têm demonstrado que o “surfista” pôde pagar a passagem e que havia vagas no trem escolhido. 
Carência ou intensidade?
Neste sentido, há de se ter cuidado com a interpretação das ações das classes populares e sua 
relação com a religião, pois o que pode ser visto como tentativa de resolver exclusivamente 
um problema material, poderia bem ser o resultado da vontade de viver a vida de maneira mais 
plenamente possível. Poderia também ser o resultado de procurar uma explicação, um sentido, 
algo que faz a vida mais coerente — que é justamente uma das propostas do apoio social.

Cabe lembrar que no contexto cultural brasileiro a palavra “comunidade” tem se transformado 
numa referência às populações pobres, moradores de favelas e de bairros de infraestrutura 
precária. Mas não é somente a língua que tem modificado o sentido da palavra, também as 
mudanças sócio-econômicas da vida urbana brasileira, seja pelo crescimento das favelas ao 
ponto de não comportar uma “comunidade” só, seja pelo grau de violência nesses locais, 
dessa forma limitando o desenvolvimento de outras organizações populares (Centro de Defesa 
dos Direitos Humanos Bento Rubião, 1994). É neste sentido que cabe considerar como uma 
das explicações do extraordinário crescimento da presença das classes populares nas igrejas 
de todas as religiões, mas principalmente nas chamadas “evangélicas” ou “pentecostais” 
(Barros e Silva, 1995; Mariz e Machado, 1994). Machado (1996) observa que a falta de apoio 
institucional nesta época de mudanças sociais intensas faz com que essas igrejas ofereçam um 
“potencial racionalizador”, isto é, um sentido para a vida. Mariz (apud., Machado, 1996, p.30), 
por sua vez, comenta a frágil presença dos partidos políticos, das associações e do próprio 
Estado de Bem-Estar entre os pobres e que as religiões oferecem “alguns grupos de suporte 
alternativos....e criam motivações para resistir à pobreza”.
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Assim, a busca simultânea de grandes parcelas das classes populares pelo alívio dos seus 
sofrimentos, mas também a procura da solidariedade e conforto do apoio social mostram que 
“abaixo da linha-dágua, move-se um vasto conjunto heteróclito de articulações...em contextos 
de religiosidade e magia que são não-governamentais, sem fins lucrativos, e no entanto, 
informais...” (Fernandes, 1994, p.28). De um lado, o próprio processo do crescimento da 
urbanização, juntamente com a conseqüência do aumento das demandas dos bens coletivos e 
individuais; e, de outro, a dilapidação dos direitos sociais e humanos — tudo isso faz com que 
as “formas tradicionais de ajuda mútua... as reservas de ação social existentes à margem das 
instituições típicamente modernas” atraiam a atenção dos mais variados setores da sociedade 
civil (Fernandes, 1994, p.26).
Que alguns líderes religiosos procuram utilizar suas igrejas como forma de se enriquecer ou 
de angariar votos para seus candidatos — e neste sentido, com a intenção de “manipular” os 
pobres — não é uma explicação satisfatória de porquê tantos brasileiros estão procurando as 
igrejas, e, em particular, as evangélicas e pentecostais. Pois, quantos outros grupos no Brasil 
gostariam de fazer o mesmo com as classes populares, e não conseguem? Há de procurar 
outra explicação, que relativiza a participação dos líderes religiosos. Possivelmente poderia 
ser o que Finkler (1985) chama de “símbolos emocionalmente densos que sejam derivados da 
experiência coletiva daqueles que sofram”. Fernandes (1994, p.110-1) cita o estudo do Finkler 
(1985) sobre os quinhentos centros espíritualistas e cinco milhões de fiéis no México a respeito 
do sucesso das “curas espírituais... com sofrimentos crônicos de uma forma que a biomedicina 
não é capaz de igualar....atenuam a dor, quando não eliminam, e ajuda as vítimas do sofrimento 
a tornar as suas vidas mais toleráveis e significativas”. Aqui é possível fazer novamente uma 
relação com a discussão do apoio social, em que “tornar a vida mais significativa” remete ao 
“controle sobre seu próprio destino” e ver “mais coerência e sentido em sua própria vida”.  

Cabe perguntar, inclusive,  dentro da perspectiva da proposta de apoio social, se as melhorias 
no estado de saúde desses fiéis não vêm mais do fato de “estarem juntos continuamente no 
mesmo espaço físico” do que da ação isolada do líder religioso.

Montero (1998) chama atenção para o fato de que a mundialização tem criado uma nova situação 
para os governos nacionais: muitas decisões tomadas nos níveis ambientais e financeiros não 
dependem da participação dos governos nacionais. Esse cenário novo faz freqüentemente o 
papel do cidadão ser reduzido únicamente ao exercicio do voto, diminuindo dessa forma, o 
interesse pelas eleições.  Como consequência, há “O ressurgimento dos poderes locais... (e) 
a fragmentação do arcabouço jurídico-político dos Estados nacionais”, assim resultando em 
novas maneiras de ver a “soberania popular” e  “vontade geral” (Montero, 1998, p.116).

Na sociedade brasileira, cuja formação social não deu lugar à elaboração de 
um Estado de direito nos moldes clássicos — Estado submetido a leis, no qual 
o princípio de liberdade reconhecido é o da defesa de interesses definidos em 
termos da razão... as diferenças culturais.... invés de serem vistas como resquícios 
de um passado colonial ou obstáculos à modernização democrática, elementos 
fundamentais de nossa cultura tais como a magia, a possessão religiosa, o sentido 
da comunidade etc. se incorporam pouco a pouco à reflexão do modo particular 
como se constitui, no Brasil, o espaço público. (Montero, 1998, p.119)

O que muitos religiosos vêm proclamando por séculos, e o que igrejas como as dos espiritualistas, 
dos espíritas e dos pentecostais vêm afirmando por algumas décadas, é objeto de investigação 
científica nas últimas duas ou três décadas em várias partes do mundo. O “efeito placebo”, isto 
é, um efeito benéfico num(a) paciente que sinceramente acredita que uma determinada terapia 
traz benefícios — de onde vem a noção comum que alguém melhorou depois de ingerir um 
comprimido de “açúcar” — é um assunto que mais e mais aparece nas revistas científicas. 
Alguns pesquisadores já levantam a hipótese de que certos ritos afetam os sistemas endócrino 
e imunológico e que transes e outros estados alterados de consciência têm algo a ver com curas 
(Eng et al., 1985; Glik, 1988, 1990; Kark et al., 1996; Cox, 1995).

Religião popular e modernização capitalista: uma outra lógica na América Latina

O sub-título é o nome de um estudo desenvolvido pelo sociólogo chileno Cristián Parker 
(1996), no qual o autor desenvolve uma discussão que levanta novas abordagens em relação 
àquilo que foi até aqui discutido. Utilizando os primeiros contatos dos indígenas com os 
colonizadores religiosos espanhóis e portugueses cria um “ato inaugural simbólico” em torno 
do evento da “conversão”. Parker pensa que a conversão ao cristianismo foi possível por 
um “deslizamento no código de significação correspondente”, isto é, uma reinterpretação de 



46 47

seus conteúdos e ritos e imagens sagradas da cultura originária. Parker levanta a hipótese 
de que as classes populares, de uma forma semelhante, pelo sincretismo, fazem a mesma 
coisa para “resistir ao perigo de uma desintegração anômica que, em muitos casos... ocorreu 
levando milhares de índios ao suicídio” (Parker, 1996, p.32; Duviols, 1976, p.32). Utilizando o 
exemplo da aparição da Nossa Senhora de Guadalupe, Parker demonstra como foi possível às 
classes populares mexicanas transformar um ato de dominação da igreja mexicana oficial numa 
devoção em que os pobres enxergaram a santa como sua protetora contra seus dominadores, 
inclusive os da própria igreja oficial (Parker, 1996).

Atrás dessa forma de ver a importância da religião popular para as classes populares está 
uma reinterpretação do processo de modernização na América Latina, fruto dos discursos 
modernizantes sobre o prometido progresso para todos (Parker, 1996). No bojo desta nova 
interpretação estão os estudos que chamam atenção para a possibilidade de que a “religião 
popular” seja uma das caraterísticas principais da cultura das classes populares latinoamericanas 
(Parker, 1996; Beozzo, 1990). Neste sentido, a religião popular pode ser descrita não somente 
como uma reinterpretação das propostas da religião oficial, mas também como uma forma 
particular e espontânea de expressar as “necessidades, as angústias, as esperanças e os anseios 
que não encontram resposta adequada na religião oficial... nas expressões religiosas das elites 
e das classes dominantes” ou até nos partidos políticos progressistas (Parker, 1996, p.55-6).

Nos países de inserção periférica, como é o caso do Brasil, o crescimento veloz do setor 
de serviços como também do setor da economia informal faz um contraste grande com a 
introdução e consolidação da tecnologia de informática, que por si mesmo é poupador de mão 
de obra.  Essa lógica global de acumulação, em que prédios luxuosos fazem vizinhança com 
barracos precários, cria a imagem de um mundo “menos maleável e mais arbitrário” em que as 
classes populares terão imensas dificuldades de satisfazer suas necessidades básicas (Parker, 
1996, p.120-1).
Esse processo de modernização, que inclui em seu interior o de secularização, manifesta-se 
de forma diferente daqueles que se processaram nos Estados Unidos e na Europa. O processo, 
que pouco tem a ver com a melhoria das condições de vida dos pobres, resulta no que o Parker 
denomina uma “transformação da mentalidade religiosa e não tanto uma queda irreversível da 
fé do povo” (Parker, 1996, p.124). Parker chama atenção para o fato de que essas mudanças 
são introduzidas na América Latina, num ambiente de extrema desigualdade de condições de 
vida e de oferta de trabalho e, portanto, não modificam o fato de que o “povo latinoamericano 
tem um fundo sentido religioso... que forma parte do sentido comum popular” (p.138). Neste 
sentido, Deus, compreendido como Pai e como Criador, poderoso e benevolente, que cuida 
e se lembra de seus filhos,  “é a realidade mais fundamental da religiosidade popular.... é a 
transmissão de uma experiência vital; mais que a razão da vida, é a força que sustenta” (Parker, 

1996, p.139).

Justamente por causa da maneira pela qual o processo de modernização e secularização se 
implanta na América Latina, aprofundando as desigualdades em vez de garantir um conforto 
mínimo para a maioria, é que “revitalizam-se a magia e as superstições....que a urbanização 
subdesenvolvida pode igualmente estar na origem de transformações do campo religioso que...
estimula a criatividade religiosa no povo” (Parker, 1996, p.145). Mas ao mesmo tempo é um 
“elemento de identidade coletiva” que “possibilita a manipulação de eventos ameaçadores, 
o reforço das energias de sobrevivência, a resistência cultural” (Parker, 1996, p.150; Kudo, 
1980, p.69-89).
Na realidade, a discussão que Parker desenvolve sobre a religião popular tem como hipóteses 
latentes pensar a miséria e a pobreza a que grandes parcelas da sociedade latinoamericana 
estão sujeitas como momento passageiro, ou considerar este estado de coisas parte do próprio 
processo de modernização na América Latina.

 Neste sentido, a pobreza e miséria a que as classes populares estavam sujeitas 
antes do aparecimento do processo de mundialização vêm se agravando 
depois do reajuste. O intenso incentivo a consumir faz com que se busque 
uma saída: ou pelo consumo simbólico, seja pela televisão e vídeo, seja pelos 
jogos ou drogas, seja pelas práticas e ritos mágico-religiosos (Parker, 1996; 
Evers, 1985).

Embora o sentido religioso forme parte do sentido comum popular, não é de uma forma 
estática; modifica-se de acordo com as circunstâncias históricas. O que se pode afirmar é 
que certamente não deve ser visto como uma questão tradicional e arcaica (Parker, 1996). 
Nem se trata de frequentar as igrejas, nem “um simples costume introjetado nos processos de 
socialização precoce”, “mas de uma vivência da providência divina” (p.139-40).

...o aspecto religioso é um componente da cultura e esta deve ser 
entendida como um fenômeno histórico.

Isto quer dizer que os significados e funções do religioso são relativos 
às épocas e às situações específicas dos agentes sociais que produzem e 
reproduzem esse conjunto de sentidos codificados.
(Parker, 1996, p.272)

A hipótese de Parker é que as classes populares produzem coletivamente suas representações 
e práticas simbólico-religiosas, mas que essas manifestações se apresentam de formas 
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diferenciadas, de acordo com sua inserção de classe na sociedade e de acordo com a 
manifestação religiosa. Essas representações e práticas freqüentemente têm o sentido de um 
protesto simbólico que, de acordo com a conjuntura, pode não ser visível. São estratégias 
de sobrevivência de que as classes populares lançam mão dentro de uma sociedade que lhes 
nega oportunidades de trabalho e seus direitos legítimos (Parker, 1996). De uma forma geral, 
mas com diferenças, o “catolicismo popular, o pentecostalismo abstencionista, os cultos afro-
americanos e o espiritismo supersticiosos”, todos apontam para uma “eficácia simbólica” 
em função das necessidades básicas do presente (Parker, 1996). A fé em Deus e na Virgem 
Maria oferece um sentido para a vida. O espaço das manifestações (igreja, centro, templo) 
“garante um âmbito simbólico onde buscar consolo e encontrar energias morais e orientação 
para enfrentar a incerteza apresentada pela angustiosa situação da fome e da miséria familiar” 
(Parker,1996, p.275; Zuluaga, 1985, p.33).

A fome e miséria são tão agudas, que as classes populares freqüentemente vivem no que Parker 
chama de “imediatismo”, “presentismo”, em que a busca de uma solução para a subsistência da 
família é uma forma racional de “adequação à realidade” (Parker, 1996). Como na discussão 
sobre as categorias de “previsão” e “provisão” (Valla, 1996), não se pensa no futuro (previsão) 
porque todas as energias estão mobilizadas para evitar a sensação de fome que já havia no 
passado, e garantir a subsistência no dia de hoje (provisão). A busca da ajuda “sobrenatural”, 
na realidade, é também uma estratégia de sobrevivência.

A fome, o frio, a falta de recursos mínimos, uma vida marcada pela dor, o sofrimento e 
a violência... elevam os umbrais de incerteza. Tudo isso marca um certo encolhimento 
sobre si mesmo e sobre o núcleo familiar. A promessa à Virgem não supre, mas 
complementa as ações tendentes a obter o pedaço de pão para os filhos. O ritual—
com certo conteúdo mágico— oferece um sentido, tira a angústia, alivia as tensões, 
possibilita fazer frente à incerteza nessa vida, fortalecendo e revitalizando o indivíduo 
na busca de soluções concretas para seu problema imediato de fome. Não se busca 
um benefício compensatório na outra vida... mas uma relação direta com os poderes 
sobrenaturais... a fim de tornar a vida mais suportável neste mundo. (Parker, 1996, 
p.83)

Buscando compreender os caminhos das classes populares

Luz (1996) chama a atenção para a insatisfação de parcelas de todas as camadas sociais do 
Brasil com os serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados. É esta insatisfação que 
empurra as pessoas a buscar alternativas. Teoricamente, não há nada que impeça que essas 
próprias alternativas existam no serviço público, mas não é uma questão só de investimento; 

há a necessidade de ver a relação saúde-doença de outra perspectiva. Tudo isso faz sentido 
quando nos lembramos que “...as camadas populares mantiveram sobre as questões envolvendo 
a saúde uma cosmovisão próxima da tradicional, na medida em que... não separam o homem 
da natureza, o corpo da alma” (Luz, 1996, p.275) .

Numa perspectiva de educação popular transformadora, é necessário distinguir entre propostas 
de saúde alternativa “indivualizantes” das classes média e alta e os caminhos coletivos das 
classes populares, criados a partir de suas condições de vida.

Certamente os caminhos alternativos percorridos pelas classes populares para aliviar seus 
problemas de saúde são diversos. Tanto pela questão da relação corpo-mente, quanto pela 
perspectiva do apoio social, o caminho da espiritualidade e da religião parece apontar como 
uma das trajetórias principais (Valla, 1998).
A questão apontada acima de “engolir sapos” e/ou de desabafar pode ser uma pista de 
compreender melhor o “uso” que as classes populares fazem das igrejas, especialmente as 
igrejas que desenvolvem cultos em que o gritar e o cantar alto são uma constante (Cox, 1995).

Em todos os países do mundo industrializado e em muitos dos países em desenvolvimento — e 
neste caso o Brasil é um exemplo ímpar — houve uma ênfase na privatização da assistência 
médica juntamente com sua especialização e tecnificação, resultando numa medicina que busca 
o lucro em primeiro lugar e é menos humana e mais medicalizada (Cox, 1995; Luz, 1996).

As mais de duas décadas de ditadura militar e inflação elevada trouxeram suas contribuições 
para que o Brasil seja um país com um dos maiores índices de desigualdade no mundo e que 
se instalasse a crise de saúde já referida.

Certamente uma das grandes surpresas reservadas à humanidade durante o século XX foi 
o ressurgimento da religião no mundo inteiro. Coincidência ou não, manifesta-se também 
na segunda metade do  século um  desencantamento com o que se conhece como medicina 
moderna ou “high tech”. E neste sentido, começa a voltar à cena uma complementariedade que 
exisitiu em grande parte da humanidade, que é a da religião com a saúde.

Se a nossa época é voltada para os fantásticos progressos da pesquisa científica relacionada com 
a medicina, trata-se também de um curto período da história da humanidade (aproximadamente 
duzentos anos). Durante a maior parte da longa história da humanidade, no entanto,  a magia, 
a religião e a cura quase sempre andavam juntas (Cox, 1995).

Tudo indica que há vários fatores contribuindo para a volta desta relação religião saúde. A 
urbanização massiva que vem ocorrendo no planeta, principalmente a partir de imigrações e 
migrações, se de um lado, inicialmente pode ter tido como uma de suas causas a fascinação 
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pela grande cidade, por outro significa para muitos a perda de um lugar seguro no campo ou 
no interior e a necessidade de recompor a vida e a identidade (Cox, 1995).

É freqüente que os mediadores progressistas — militantes, profissionais, políticos — 
demonstrem dificuldades e conflitos com a relação que as classes populares mantêm com 
a questão religiosa. Se, de um lado, o debate sobre a existência ou não de Deus não parece 
mais um obstáculo na discussão política, por outro a inclusão da questão religiosa incorpora, 
com poucas exceções, apenas a proposta da Teologia da Libertação defendida pelas alas 
progressistas da Igreja Católica. Quando as propostas de outras religiões, tais como as 
pentecostais ou evangélicos, são abordadas, é freqüente que seja por um prisma de categorias 
como as de “manipulação” e “alienação”.

Mas a dificuldade de compreender o que os membros das chamadas classes populares 
estão dizendo ou fazendo — por exemplo, no caso das igrejas já referidas — pode bem 
estar relacionado mais com um problema de  postura do que com questões técnicas como, 
por exemplo, lingüísticas. A questão de postura estaria relacionada com a dificuldade de 
aceitar que as pessoas “humildes, pobres, moradoras da periferia” são capazes de produzir 
conhecimento, são capazes de organizar e sistematizar pensamentos sobre a sociedade, e 
desta forma, fazer opções que apontem para possíveis melhorias para suas vidas.

A compreensão do que está sendo dito também decorre da capacidade de entender quem está 
falando. Com isso, quer se dizer que dentro das classes populares há uma diversidade de 

grupos, e a compreensão deste fato passa pela compreensão de suas raízes culturais, seu local 
de moradia e a relação que mantêm com os grupos que acumulam capital (Martins, 1989) .

Na realidade, esta discussão — que certamente não é nova no campo de educação popular 
— trata das dificuldades dos mediadores de interpretar as classes populares, ou seja, como 
afirma Martins (1989, p.122), que a “crise de interpretação é nossa”.
É necessário que o esforço de compreender as condições e experiências de vida como também 
a ação política da população seja acompanhado por uma maior clareza de suas representações 
e visões de mundo. Se não, corre-se o risco de procurar (e não achar) uma suposta identidade, 
consciência de classe e organização que, na realidade, é uma fantasia de muitos mediadores 
(Martins, 1989).

Não é nosso desejo, nem nosso incentivo verbal, que garante a suposta unidade das classes 
populares, mas, sim, a avaliação correta da maneira como compreendem o mundo. “...a prática 
de cada classe subalterna e de cada grupo subalterno, desvenda apenas um aspecto essencial do 
processo do capital.... Há coisas que um camponês, que esta sendo expropriado, pode ver, e que 
um operário não vê. E vice-versa” (Martins, 1989, p.108). É necessário desfazer a impressão 
de que o processo histórico anda mais rápido para o operário do que para o trabalhador rural 
ou morador de favela desempregado.

É possível que um dos grandes problemas para os profissionais, pesquisadores e militantes seja 
a forma como as classes populares encaram uma vida, existência marcada, cercada de pobreza 
e sofrimento. É bem provável que estes setores da população tenham uma enorme lucidez 
sobre sua situação social. Mas clareza de sua situação social pode significar também clareza 
de que uma melhoria significativa seja uma ilusão. Neste sentido, a crença em melhorias e 
numa solução mais efetiva pode apenas ser um desejo, embora importante, dos mediadores 
comprometidos da classe média.

Se a argumentação acima procede, então é possível que a relação que os profissionais estabelecem 
freqüentemente com a população, acabe sendo de uma cobrança de busca permanente de uma 
sobrevivência mais racional e eficiente (Chauí, 1990). A frase tão conhecida dos Titãs pode 
estar indicando, no entanto, um outro enfoque: “A gente não quer só comer. A gente quer prazer 
para aliviar a dor”. Neste sentido, a construção de aparências, que pode ser entendida como a 
construção de sonhos, não deve ser vista como uma forma apenas de “escapar da realidade”, 
mas pode estar indicando uma concepção mais ampla de vida.

“Prazer para aliviar a dor”, então, pode tomar vários sentidos para a população, distintos dos 
sentidos que têm para a classe média. Certamente, um dos sentidos é o de que vale a pena 
viver, mesmo dentro de uma perspectiva em que não se pode vislumbrar uma saída no futuro 
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para o sofrimento e a pobreza que se atura diariamente. Se, de um lado, este enfoque pode 
ajudar a compreender por que seja possível “passar fome para comprar uma TV... o êxtase com 
o futebol... com o alcoolismo....os jogos de azar” , de outro lado, também ajuda a entender 
porque “as religiões se oferecem muitas vezes como perspectivas substitutivas (compensação 
no além... os eleitos do

Senhor=consciência substitutiva de elite... acesso a um mundo de protetores, transferência 
estáctica a um outro cosmo)” (Evers, 1985, p.130).

Satriani (apud Martins, 1989) oferece a ideía de que a cultura popular, para poder se afirmar 
neste mundo do vencedor, utiliza a duplicidade, o duplo código, “...o afirmar e o negar, o 
obedecer e o desobedecer” (p.115), “o ajustamento aos valores dominantes e a sua rejeição; 
interpretações lúcidas combinam-se com ilusões aparentemente alienadas” (Evers, 1985, p. 
130); “...um inconformismo profundo... sob a capa do fatalismo” (Chauí, 1990, p.70).  Um 
estilo de vida que “se manifesta na linguagem metafórica, na teatralização que põe na boca 
do outro o que é palavra do sujeito emudecido” (Martins, 1989, p.115-6).
Martins (1989, p.111) sugere que a cultura popular “deve ser pensada como... conhecimento 
acumulado, sistematizado, interpretativo e explicativo... teoria imediata”. Neste sentido, o 
aparente absurdo para o profissional pode ter uma lógica clara para a população.

Finalmente,  a idéia da cultura popular como memória da alternativa (Martins, 1989), 
deveria ser pensada no contexto da dificuldade que uma grande parcela das classes subalternas 
têm de poder agir somente dentro de um quadro previamente delimitado; tem sentido então 
“que a mudança só possa ser pensada em termos de milagre (ou seja, de que contém)... a 
possibilidade de uma outra realidade no interior do existente” (Chauí, 1990, p.79). Isto porque 
“...o milagre, pedra de toque das religiões populares e de estonteante simplicidade para a alma 
religiosa é ... inaceitável pelas teologias e apenas de fato por elas tolerado, pois rompe a ordem 
predeterminada do mundo por um esforço da imaginação” (Chauí, 1990, p.79).

Conclusão

A crise do Estado provedor, provocada pelo processo de globalização, afeta de maneira 
dramática a relação das classes populares com os serviços de saúde no Brasil. O surgimento 
de um mundo neo-liberal, concentrador de renda e excludente necessariamente aponta para a 
construção de um outro mundo, em que a sobrevivência estará intimamente relacionada com 
a solidariedade.

Se não fosse por esta crise, talvez uma proposta como a do apoio social na área de saúde não 
chamasse tanta atenção. No entanto, uma vez “aberta a janela” para ver com mais cuidado essa 
proposta, é possível reconhecer que ela possui legitimidade por seus próprios méritos, e até 

independe da própria crise.

A discussão do apoio social como proposta de educação e saúde abre a perspectiva de abordar 
uma questão que freqüentemente gera contradições no meio dos mediadores de educação 
popular: a religiosidade das classes populares. É algo a ser superado com o tempo, ou é parte 
integrante da cultura popular?
Dentro da perspectiva de que as classes populares estão sistematicamente produzindo 
conhecimento sobre a realidade em que elas vivem, e como conseqüência, fazem uma avaliação 
dessa mesma realidade, é provável que as dificuldades que alguns mediadores enfrentam com 
a religiosidade popular esteja relacionada com o que Martins (1989) aponta como “uma crise 
de compreensão”.

A proposta do apoio social, além de oferecer uma contribuição para a crise da saúde no Brasil, 
é também um instrumento que auxilia os mediadores a decifrarem as várias mensagens que as 
classes populares estariam produzindo por meio da religiosidade popular.

Embora o termo participação popular seja hoje utilizado universalmente, sua aplicação tem 
um significado especial para a América Latina. A própria idéia de uma participação “popular” 
surge, justamente, para se distinguir de uma outra concepção de sociedade, em que quem 
tem estudo e recursos aponta o caminho “correto” para as classes populares. A ambigüidade 
do termo não vem somente das várias interpretações que poderiam resultar do seu uso, mas 
também do fato de que a tradição autoritária da América Latina, e do Brasil, contamina tanto 
os grupos conservadores, como também freqüentemente os progressistas. Há uma busca de 
controle das populações que moram nas periferias dos grandes centros e trabalham e moram 
nas áreas rurais. Controle, com a finalidade de pôr em prática suas concepções de como deve 
ser a sociedade brasileira.
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  PROCURANDO C0MPREENDER A FALA DAS CLASSES POPULARES

                                                               Prof. Dr. Victor Vincent Valla

I-INTRODUÇÃO

       A proposta deste texto é a de discutir a possibilidade de relacionar atividades como as de in-
vestigação científica com as necessidades das organizações populares da sociedade civil. Quan-
do se fala das “necessidades” desses setores organizados, aponta-se também para um debate 
sobre as carências do movimento popular no Brasil, principalmente sua dificuldade de acesso 
às informações técnicas necessárias para subsidiar suas reivindicações relativas aos serviços 
básicos. Neste sentido, há um esforço deliberado, neste trabalho, de evitar um debate sobre 
“transformação da sociedade brasileira” ou “libertação das classes populares” para situar o de-
bate no território da disputa das forças organizadas pelo acesso à verba pública (VALLA, 1998).

O pressuposto da discussão apresentada a seguir é que a configuração essencialmente 
urbana do país estaria exigindo dessas organizações a aquisição de subsídios 
técnicos para poder avançar suas lutas pela conquista de um patamar mais elevado 
de condições de reprodução da sua força de trabalho e do exercício da cidadania.

O texto a seguir desenvolve reflexões sobre assessoria popular, a partir da experiência 
do Núcleo de Educação, Saúde e Cidadania (ENSP/Fiocruz), que, desde 1986, vem 
investigando educação, saúde e cidadania, através de uma relação permanente com 
profissionais de educação e saúde e usuários organizados, no Grande Rio de Janeiro.

I-EDUCAÇÃO, SAÚDE E CIDADANIA: DESTACANDO AS RELAÇÕES

Tradicionalmente, no Brasil, vem se desenvolvendo uma abordagem de educação e saúde 
que privilegia conselhos e normas para o indivíduo, fazendo com que o acesso à saúde seja um 
esforço individual e, consequentemente, uma responsabilidade individual. Em contraposição 
a esse processo de “culpabilizar a vítima por sua doença”, é desenvolvida uma proposta de 
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relacionar o processo saúde-doença da população com as suas condições de vida e trabalho.

Quando se relaciona o processo de saúde-doença com as condições de vida e trabalho 
da classe trabalhadora, é necessário apontar para as políticas sociais desenvolvidas pelos 
governos brasileiros nos últimos anos, pois uma grande parcela dos condicionantes de 
saúde da população se refere ao acesso e à qualidade dos serviços básicos (BROWN & 
MARGO, 1978; RYAN, 1979; STOTZ, 1989; VALLA, 1987). É oportuno ressaltar que 
os gastos do governo brasileiro com programas sociais são elevados, mas beneficiam os 
grupos economicamente mais favorecidos, e não os de baixa renda. De acordo com vas 
conclusões dos relatórios do Banco Mundial1, gasta-se mais com o ensino superior, com 
a medicina curativa e com financiamentos habitacionais para as classes média e alta, do 
que com o ensino de 1° grau, medicina preventiva e programas habitacionais populares.

Quando se fala dos serviços básicos para a população, está se referindo ao que se 
chama “consumo coletivo”, isto é, consumo que a população em geral e, em particular, 
a população trabalhadora precisam para renovar suas forças. Esses serviços são da 
direta responsabilidade dos governos, e é a população que, com seus impostos, paga 
os recursos necessários para manter esses serviços (VALLA & SIQUEIRA, 1989).

O processo de industrialização requer também pesados investimentos, que são 
frequentemente feitos com o dinheiro que o governo coleta para atender ao consumo coletivo. 
Assim como há uma infraestrutura da qual a população necessita para se refazer de um dia 
para o outro, há também uma infraestrutura necessária para as indústrias poderem funcionar. 
Essa se chama infraestrutura industrial e abrange os investimentos que o próprio governo 
faz na construção de indústrias, abastecimento de água, eletricidade, frequentemente para 
abrir estradas, construir usinas, barragens, viadutos e pontes. E todos esses serviços são 
também da responsabilidade dos governos, e obviamente envolvem muitos recursos.

A verba pública frequentemente utilizada para fins industriais é exatamente aquela verba que 
deveria fornecer os serviços básicos para a população. Mas, uma vez que o governo privilegia 
os gastos com a infraestrutura industrial, é a própria classe trabalhadora que acaba assumindo 
grande parte dos custos da reprodução da sua força de trabalho (VALLA & STOTZ, 1989).

Na realidade, nem todos têm acesso igual ao dinheiro público, embora 
todos sejam obrigados a contribuir com seus impostos. A proposta de 
participação popular se coloca justamente na contramão desse estado de coisas.

Nos regimes democráticos, há a proposta de que os direitos “individuais” de cada cidadão 
sejam respeitados. Mas essa proposta somente teria sentido se todos os cidadãos brasileiros 

1    Conforme informações divulgadas no Jornal do Brasil, em julho de 1998.

tivessem acesso pleno aos serviços básicos. Como garantir o “direito de ir e vir”, por exemplo, 
se o transporte coletivo não existe (obrigando a longas caminhadas) ou é extremamente 
precário, com horário irregular, poucos ônibus etc.? O dinheiro que os governos gastam com 
o consumo coletivo está longe de ser suficiente para proporcionar a toda a população tudo o 
que a Constituição prevê, dessa forma prejudicando o exercício pleno dos direitos individuais.

Na realidade, tentar responder a essas questões é falar de cidadania. Mas a discussão 
da cidadania no Brasil é problemática, porque a ideia que tem sido divulgada é a de uma 
cidadania do Primeiro Mundo, em que os cidadãos mais conscientes dos Estados Unidos e dos 
países da Europa Ocidental vigiam seus governos para garantir que os serviços já existentes e 
abundantes continuem dessa forma. Trata-se de uma “cidadania de abundância, de vigilância”.

No Brasil, porém, uma grande parte da população não pode vigiar o governo, 
porque não há o que vigiar; a população sem acesso aos serviços básicos tem que 
pressionar as autoridades para realizarem essas obras com o dinheiro dos impostos.

O que a população reivindica quando exige os serviços básicos é sua sobrevivência, 
pois não havendo esses serviços muitas pessoas correm o risco de morrer.

Essa é uma “cidadania de sobrevivência”, então; é uma “cidadania de escassez” 
que pode ser assim colocada: ou o governo respeita os direitos da população e 
devolve seu dinheiro na forma de serviços, ou grandes parcelas da população 
continuam a ter problemas muito sérios de saúde (VALLA & SIQUEIRA, 1989).

É possível afirmar, então, que uma forma de caracterizar a cidadania na América 
Latina seria relacioná-la com o conceito de reprodução da força de trabalho. Neste sentido, 
poder-se-ia dizer que o grau de cidadania de uma população varia de acordo com sua 
capacidade de garantir maior ou menor qualidade na reprodução da sua força de trabalho. 

Nesta perspectiva, é possível entender a participação popular, ou a 
participação efetiva da população organizada. A participação é “efetiva” 
quando pretende ou consegue modificar o orçamento estatal, de modo a 
oferecer os serviços básicos para a população (VALLA & STOTZ, 1989).

O uso preciso do termo “participação popular” é essencial, pois atores 
representantes de todas as forças da sociedade utilizam o termo, fazendo 
com que seu emprego ambíguo escamoteie a relação “impostos-serviços 
básicosqualidade de vida” da população trabalhadora (VALLA & STOTZ, 1989).

Os governantes pouco sensíveis às ideias progressistas fazem uso frequente do termo 
“participação popular”, principalmente quando perdem o controle de agravos que ameaçam a 
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população como um todo: epidemias de dengue, meningite, enchentes, acidentes de trânsito etc. 
Nestes momentos, fazem campanhas que ensinam a população a identificar os sinais de males 
que podem ameaçar “toda” a população, e não apenas a classe trabalhadora. Neste sentido, um 
dos pontos essenciais de uma participação efetiva da população é sua capacidade de apontar 
as áreas em que julga necessária sua intervenção (CARVALHO, 1990; GOMES, 1990).

II-SUBSIDIANDO OS SETORES POPULARES DA SOCIEDADE CIVIL COM A IN-
VESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

Não se pretende apresentar, nesta parte do texto, uma síntese da investigação científica 
realizada pela equipe. Apenas selecionamos alguns dos resultados, demonstrando 
nossa compreensão da articulação entre a investigação e a assessoria popular.

O que parece pertinente explicitar é a intenção da equipe de realizar investigação, seja 
a partir de documentação, seja através de uma presença sistemática dos pesquisadores 
nos encontros populares e de serviços de educação e saúde, com o objetivo de 
devolver à população interessada os dados sistematizados na forma de subsídios.

A equipe de pesquisa desenvolveu a investigação na XI Região Administrativa (Penha), 
no município do Rio de Janeiro. A XI Região Administrativa pertence à Área Programática 
3.1, que também inclui a X e a XX Regiões Administrativas (Ramos, Bonsucesso e Ilha do 
Governador, respectivamente). Foram escolhidas como objeto de investigação a indústria 
multinacional de couro (Curtume Carioca), o Centro Municipal de Saúde, quatro escolas 
públicas e algumas associações de moradores de bairros e favelas. Numa segunda etapa da 
pesquisa, foi incluído o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, objetivando 
o Conselho Comunitário de Saúde dentro de uma perspectiva de participação popular. 

Foi proposto pela equipe analisar, de um lado, as formas através das quais a sociedade 
civil demanda (reivindica, compreende, propõe) serviços de saúde. Mais especificamente, 
como determinada parcela da população – as chamadas “classes trabalhadoras organizadas” 
– luta pelo acesso aos serviços de saúde de qualidade. Por outro lado, pretende-se 
analisar a resposta de algumas instituições públicas a essa demanda: a Escola Pública. 
Centro Municipal de Saúde, Fundação Estadual de Ecologia e Meio Ambiente (Feema), 
Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae), Companhia Municipal de Limpeza 
Urbana (Comlurb). Em outros termos, foi proposto analisar como a sociedade se articula e 
constitui uma rede de relações no campo da luta pelos direitos de cidadania. Esses direitos 
circunscrevem um campo de luta e de análise: o político-ideológico (VALLA et al., 1988).

Há uma questão de fundo que perpassa toda a investigação: a extrema 
precariedade das condições de vida e de trabalho da população trabalhadora 
das áreas pesquisadas. É como se a população trabalhadora estivesse diante de 
uma ameaça permanente à sua própria sobrevivência (VALLA et al., 1998).

As políticas sociais do Estado promovem uma fragmentação do proletariado em setores e 
camadas, de acordo com a sua inserção no mercado de trabalho. A atenção à saúde diferencia-
se para dar conta dessa fragmentação: na rede básica, recebe-se os mais “miseráveis”, enquanto 
que a parcela de trabalhadores com vínculos empregatícios e salários um pouco mais altos 
têm suas necessidades de saúde cobertas por serviços médicos privados, conveniados ou não.

Quanto à definição do quadro das necessidades de saúde da população “carente” ou 
“favelada”, verificamos que é habitualmente o das doenças da miséria, cuja profilaxia, 
de baixo custo, realiza-se, no caso dos centros de saúde, por meio de medidas como 
a vacinação em massa. As campanhas e os programas desenvolvidos têm mais a ver 
com os “agentes patológicos” do que com os indivíduos sociais. O conhecimento 
que embasa os serviços pretende ter uma validade universal: por ser biologista, 
pressupõe um único padrão de resposta humana à ação daqueles “agentes patológicos”.

À medida que se define quem é a população usuária dos serviços de saúde, bem como as 
suas características, abre-se uma perspectiva do próprio movimento popular se organizar para 
reivindicar uma melhor atenção. Mas essa definição do usuário não é apenas uma questão 
de mais recursos humanos ou mais turnos. Atualmente, a maioria dos centros de saúde 
atende à população que se apresenta diariamente de uma forma espontânea ou “passiva”.

O atendimento à “demanda passiva” não garante a cobertura da maior parte dos 
usuários da XI Região Administrativa. Setores das classes populares, atingidos por males 
como desnutrição ou hanseníase, podem nunca aparecer num centro de saúde justamente 
por causa das próprias condições de vida, tais como distâncias a percorrer ou vergonha.

Entender o processo saúde/doença como resultante das condições de vida e 
trabalho significa buscar formas de perceber como ela se revela na coletividade. 
Nesse esforço, assina Berliguer (1987), devem estar envolvidos não só os 
profissionais de saúde, mas também os cidadãos e as instituições públicas.

Nesse sentido, um dos instrumentos básicos que pode ajudar a epidemiologia nessa 
caracterização é o registro das doenças de notificação compulsória listadas pela Organização 
Mundial de Saúde. Mesmo reconhecendo a necessidade de não de restringir a elas, a não notificação 
pelos profissionais denota a dificuldade dos serviços em construir um perfil epidemiológico 
da população da área de abrangência, bem como na avaliação dos serviços prestados.
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Possas (1987) nos auxilia a compreender o impasse que se apresenta com relação 
aos serviços de saúde e aos problemas de saúde da população. A consolidação da 
economia brasileira no interior do sistema de capitalismo internacional e a intensificação 
do processo de industrialização e urbanização têm resultado num sistema de saúde 
complexificado, marcado pela combinação de padrões de morbidade e mortalidade distintos,

fazendo com que, muitas vezes, um mesmo indivíduo apresente patologias 
variadas, características do desenvolvimento e do subdesenvolvimento, 
o que passa cada vez mais a exigir dos precários serviços locais de 
saúde uma maior diversificação e complexidade do atendimento 
oferecido, além do aumento de seu volume. (POSSAS, 1987, p. 241)

Mas a resposta a essa complexificação tem sido uma progressiva simplificação dos procedimentos. 
Essa tendência à “racionalização e redução dos custos” decorre da crise do sistema previdenciário. 
Na realidade, a simplificação, que é expressão da “medicina comunitária”, é resultado de 
um modelo econômico já existente no Brasil por mais de 40 anos, mas cuja consolidação e 
intensificação ocorrem a partir do golpe militar de 1964. Praticar esse tipo de medicina tem 
significado validar o modelo de distribuição das verbas públicas pelo governo, que, como já 
foi dito, privilegia os investimentos na produção e reprodução do capital (VALLA et al., 1988).

Viver em permanente estado de emergência, de ameaça à vida, constitui o quadro 
real de grande parcela da população trabalhadora no Brasil. Há situações em que essa 
ameaça é dramatizada num nível global, deixando evidente para toda a população a 
incapacidade do Estado, em seus diferentes níveis de serviços, de dar soluções satisfatórias.

Em áreas metropolitanas como a do Rio de Janeiro, onde vivem mais de doze 
milhões de pessoas, os problemas sanitários adquirem uma gravidade dramática, 
em virtude de acidentes naturais ou tecnológicos de dimensão coletiva.

Tais acidentes são normalmente precedidos por uma série de “pequenas catástrofes”, ou ocorrem 
concomitantemente às mesmas, as quais se localizam em ruas ou áreas restritas de bairros, 
a exemplo da contaminação da rede de água. Ou por uma contínua e quase imperceptível 
degradação do modelo de ambiente urbano: diariamente, inúmeros poluentes atmosféricos 
emanados de diferentes fontes (veículos, indústrias, queima de lixo) atuam concomitantemente. 
Da mesma forma, a devastação das encostas nos morros, para fins de habitação, e o despejo 
habitual do lixo seguem um curso “normal”. Apenas para termos uma ideia desse processo, em 
julho de 1998, foi divulgado no Jornal do Brasil que, entre 1976 e 1988, as áreas desmatadas 
aumentaram 10,36%. Desde o início da colonização, em quatro séculos, o Rio de Janeiro 
teve 40% de suas florestas destruídas. É importante assinalar que não é apenas a ocupação 

para fins residenciais que conduz ao desmatamento nas encostas. Na mesma notícia, fica-se 
sabendo que a justiça tem mais de cem ações contra pedreiras e imobiliárias nos morros.

Cabe, inicialmente, distinguir os processos que podem originar “calamidades públicas”, 
tipificadas como acidentes naturais, daqueles que resultam em acidentes ambientais 
e estão relacionados a processos produtivos e tecnológicos. Se é evidente que ambos 
convergem no sentido de representar uma ameaça coletiva à vida e à saúde da 
população, a responsabilidade é atribuída a diferentes classes, grupos ou instituições.

No caso de acidentes ditos naturais, como a catástrofe provocada pelas fortes chuvas 
que dominaram o Rio de Janeiro em fevereiro de 1988, podemos afirmar, sem sombra de 
dúvida, que houve uma distribuição desigual da tragédia: enquanto os moradores das favelas 
localizadas em torno do Maciço da Tijuca perdiam barracos, adoeciam e morriam, os 
moradores de classe média no bairro da Tijuca ou Gávea tinham seus automóveis destruídos.

No período de 18 a 24 de fevereiro de 1988, 84 pessoas ficaram feridas, 16.084 ficaram desabrigadas 
e 82 morreram em consequência de desabamento de barracos. Para o estado do Rio de Janeiro, 
abrangendo as cidades da Região Metropolitana, os dados sobre a epidemia de leptospirose, 
ainda não definitivos, indicam, desde aquela data até 8 de março, um total de 772 casos e 44 óbitos.

Epidemias como a leptospirose estão relacionadas ao aumento dos locais de proliferação 
de vetores (como o aterro sanitário de lixo que existe em Duque de Caxias, onde 
a proporção é de quatro ratos para cada habitante), à situação sanitária precária 
nas moradias e à quebra de programas de rotina. Por outro lado, os problemas de 
saúde relacionados às calamidades incluem maior significado das doenças crônico-
degenerativas na morbi-mortalidade relacionada a estas situações (LICHAT, s.d.). 

Do ponto de vista da ideologia dominante, veiculada pela imprensa e meios de comunicação em 
massa, os favelados são considerados os responsáveis imediatos pela situação. A culpabilidade 
da vítima assume, no pronunciamento da deputada Sandra Cavalcante, a caracterização de 
crime ecológico, uma vez que a “população favelada explora predatoriamente a topografia 
da cidade, crime de corresponsabilidade das autoridades desde que os administradores se 
limitam a pastorear as favelas, seus currais eleitorais” (Jornal do Brasil, fevereiro de 1988). 

A tentativa do “romper” com o círculo vicioso passa por dois tipos de reivindicações: 
a do tratamento e da prevenção da doença em si, mesmo através da rede hospitalar e 
dos centros de saúde, e as do tratamento de infraestrutura necessária para a reprodução 
da força de trabalho, isto é, água, luz, saneamento básico, transporte público etc.

Certamente, as demandas do segundo tipo, relacionadas às causas básicas de doenças 
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infectocontagiosas, são encaminhadas ao Estado. Porém, são interpretadas de acordo 
com o seu potencial de resolutividade a nível civil, ou seja, a população tenta “resolver” 
suas questões autonomamente, de diversas formas. Sendo portadoras de uma história e de 
uma cultura comunitárias – que começa com a ocupação e posse da terra e desenvolve-
se na construção dos barracos –, busca resolver necessidades básicas para reproduzir 
a sua vida através de grandes mobilizações. As ligações clandestinas de água, luz ou 
esgoto, realizadas coletivamente, contam sempre com a capacidade de um bombeiro, 
eletricista ou pedreiro morador da favela que age como um orientador de “mutirões”.

Ao assumir essa “responsabilidade civil”, a população que mora em favelas tenta gerenciar 
ou controlar seus problemas, que decidem o “destino” de sua sobrevivência, porque 
há a percepção, confirmada pelos fatos repetidos anos a fio, de que o Estado protela 
continuamente a realização de obras prometidas por políticos e outros “agentes externos”. 
Simultaneamente, em conjunturas mais favoráveis, essa iniciativa popular obriga o 
Estado a intervir e/ou agilizar suas ações. Um dos exemplos citados é o das ligações 
clandestinas de energia elétrica, através dos “gatos”. As “novas ligações” ocasionavam 
curtos e incêndios e provocavam quedas na voltagem das redes elétricas nos bairros 
“parasitados”. A oficialização do abastecimento veio solucionar esse problema nas favelas.

Entendemos que, quando falamos da democratização do acesso aos serviços básicos, 
estamos pressupondo desigualdade entre os participantes; é por essa razão que se propõe 
a democracia. Nesse sentido, parece importante destacar uma série de constatações 
que brotam dos resultados, constatações estas que apontam para uma imagem que é 
construída em torno das condições de vida e de trabalho da população trabalhadora. 
De certa forma, poderíamos dizer que a precariedade dos serviços públicos para essas 
parcelas da sociedade tem, em parte, sua justificativa a partir dessa imagem construída. 

Uma dessas construções é o que chamamos de a “culpabilização das vítimas”, 
em que a individualização da culpa acaba explicando a prática coletiva. 

Trata-se de acusar os pais de não motivar seus filhos nos estudos para explicar um 
índice de fracasso escolar que frequentemente supera 50% dos alunos das primeiras 
séries do 1° grau. Mas trata-se também de acusar o operário acidentado de não prestar 
atenção ou o pai do filho desidratado de não oferecer os cuidados necessários à criança.

Frequentemente, a culpabilização ganha contornos mais sofisticados quando, por exemplo, se 
supervalorizam os problemas socioeconômicos da população, justificando, assim, os serviços 
precários. Se, por um lado, há o recurso de explicar o mau funcionamento dos serviços por 
esse prisma, de outro, cabe perguntar, então, para que servem esses serviços. Exemplos dessa 

forma de raciocínio incluem explicar a repetência na escola pela falta de condições de estudo 
do aluno morador da favela, ou da não resolutividade dos casos de verminoses do morador que 
mora ao lado da vala aberta. Enfim, a inoperância, a ausência ou a irresponsabilidade social 
das instituições sociais (que resultam em acidentes de trabalho, doenças infectocontagiosas 
e fracasso escolar, entre outras ocorrências) acabam sendo justificadas pelo local de 
moradia, o baixo salário no emprego, o nível de escolaridade (STOTZ & NETO, 1989).

Uma das justificativas para a culpabilidade das vítimas é a da desqualificação do saber 
popular. Assim, monopólio do saber técnico, seja médico ou de outro tipo, secundariza o 
saber acumulado da população trabalhadora quando lança mão da escolaridade formal 
como parâmetro da competência. Mas a “desqualificação” da classe trabalhadora também 
passa pela construção de uma imagem do “bruto”, do “carente”, do “nulo”, afirmando, 
enfim, que a família pobre é igual a doença. Essa imagem visual do trabalhador, de um 
lado, tem o resultado de apagar as diversidades no interior da própria classe; de outro 
lado, procura infantilizar os mesmos trabalhadores, chamando-os de mentirosos, quando 
alegam problemas de saúde, e “bagunceiros”, quando demonstram desinteresse na sala de 
aula (STOTZ & NETO, 1989; VALLA & HOLLANDA, 1989; VALLA & STOTZ, 1989).

Assessoria popular e a capacitação técnica

A necessidade de ter uma presença constante junto aos serviços de educação e saúde, 
como também às organizações populares, fez com que a equipe de organização estivesse 
presente em mais de 200 encontros/reuniões, durante um período de dois anos. Em virtude 
deste acompanhamento, a equipe começou a receber convites dos dois setores (profissionais 
e organizações populares) para expor os primeiros resultados da investigação ou discutir 
alguns dos eixos do estudo (participação popular, fracasso escolar, por exemplo). Em 
seguida, vieram convites para prestar uma assessoria à saúde (centro municipal de 
saúde, hospital público etc.). O que mais surpreendeu a equipe foi o grande número de 
pedidos vindos de profissionais de educação e saúde. Supunha-se que as organizações 
populares fariam pedidos, mas a equipe não esperava tantas solicitações de profissionais. 

As necessidades de atender ao grande número de pedidos de assessoria, recebidos 
não só das áreas investigadas, mas também de outros lugares do município do Rio de 
Janeiro ou de outros municípios do estado (Petrópolis, Niterói, São Gonçalo, Volta 
Redonda e Duque de Caxias), fez com que a equipe propusesse a Oficina de Estudos de 
Educação e Saúde, reunindo, por um dia inteiro, a cada dois meses, profissionais de 
educação e saúde com representantes de organizações populares. Mas se a preocupação 
inicial era o atendimento do grande número de pedidos, à medida que as oficinas se 
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realizavam, foi possível perceber que havia mais em questão do que apenas assessoria. 

Se, de um lado, os representantes de organizações populares vinham buscando informações 
que não possuíam, os profissionais, por sua vez, demonstravam uma preocupação 
semelhante. Na realidade, suas formações universitárias revelam lacunas justamente 
nas áreas de conhecimento que se relacionam com os problemas agudos da população 
trabalhadora (problemas de aprendizagem de crianças populares, vigilâncias epidemiológica 
e sanitária, saneamento básico, por exemplo). Neste sentido, a ótica elitista dos currículos 
universitários faz com que assuntos tratados nas universidades frequentemente passem ao 
longo de questões de educação e saúde ligadas às necessidades da população (VALLA, 1989).

O que estava se gestando neste processo de investigação científica, “do ponto de 
vista popular”, era a percepção intuitiva dos pesquisadores, profissionais e população 
de que a reivindicação dos serviços de educação e saúde poderia ter até o lastro 
de uma discussão política, mas careceria frequentemente de informações técnicas 
(CORRAGIO, 1989). Na realidade, o que estava nascendo era um processo de 
capacitação técnica, envolvendo pesquisadores, profissionais e organizações populares.

 Estava em discussão a possibilidade de uma aliança entre os profissionais, que se viam 
como empregados do estado, mas, ao mesmo tempo, membros da sociedade civil, e 
usuários organizados. Nesse sentido, a aliança passaria, prioritariamente, pela reivindicação 
do uso eficiente e eficaz do dinheiro público, não somente para a gestão de serviços de 
qualidade, mas também com relação às ameaças coletivas referentes à infraestrutura 
sanitária e meio ambiente. A preocupação com a notificação obrigatória da meningite 
ou da dengue e as ameaças à saúde pela poluição do meio ambiente ou as enchentes não 
seriam vistas apenas como problemas dos “outros”. Todos os participantes da Oficina 
seriam “usuários”, na medida em que o “cinturão sanitário” diminuísse seu raio de alcance.

Outra percepção possível, a partir da própria realização das oficinas, era que o processo de 
capacitação técnica dos profissionais e dos usuários podia envolver dois atores simultaneamente. 
Dessa forma, afastar-se-ia da postura de que os profissionais podiam ser capacitados em primeiro 
lugar devido à sua escolaridade, e posteriormente os usuários. O próprio processo que levou dois 
grupos a procurarem a assessoria tornou possível pensar essa capacitação no mesmo espaço de 
tempo, fazendo com que cada participante entrasse com seus conhecimentos e experiências.

É claro que a equipe de investigação não possui recursos materiais para contemplar um processo 
de capacitação técnica de uma forma quantitativa, mas encara a oportunidade como uma forma 
de refletir, juntamente com os participantes, sobre esta relação entre profissional e usuário.

A investigação científica e a assessoria popular

Os resultados da investigação apresentados acima apontam para duas questões, entre 
outras, que podem servir como subsídios para a assessoria popular e a capacitação técnica.

A primeira trata de uma questão de fundo, que não somente se refere à investigação 
em si, mas à própria compreensão de educação e saúde com relação aos serviços. Trata-
se da “culpabilização da vítima” quando se refere à eficácia dos serviços. Nesse sentido, 
“culpados” são os operários por seus acidentes de trabalho, encobrindo, dessa forma, seus 
direitos ao tempo e aos recursos necessários para o tratamento; “culpados” são os filhos pela 
“incapacidade” de “aprender” na sala de aula, encobrindo, dessa forma, os gastos necessários 
para uma escola de tempo integral e formação mais apurada dos professores; e “culpados” 
são as mães cujos filhos têm diarreia, os moradores da favela que constroem os barracos na 
encosta sem vegetação, os pedestres atropelados porque não andavam “com cuidado” etc. 
(RYAN, 1979; SIQUEIRA & BRANDÃO, 1990; STOTZ, 1989; VALLA & SIQUEIRA, 1989).

Se, à primeira vista, o processo de “culpabilização da vítima” pode representar um 
desabafo dos funcionários públicos, desesperados com uma demanda muito maior do 
que a oferta de serviços, a discussão de educação e saúde remete aos gastos públicos 
necessários, mas não realizados, para mais e melhores recursos humanos e materiais.

Outra constatação foi a da carência de informações dos governos requeridos para poderem fazer 
um planejamento racional dos serviços pelos agravos da população. Entre encontros formais 
e conversas informais, foi possível para a equipe perceber que o sistema de levantamento e 
utilização de dados sobre os agravos à saúde da população é dos mais precários, mesmo numa 
área do município do Rio de Janeiro extremamente bem servida em termos quantitativos. 
Numa das primeiras reuniões da Comissão de Vigilância Epidemiológica da A.P.3.1, foi 
constatado que apenas cinco das dezesseis unidades dessa A.P. faziam algumas notificações 
obrigatórias, e mesmo estas cinco unidades a realizavam de forma precária (VALLA et al., 1988). 

Estas constatações apontam para duas questões. A primeira é que estamos lidando com 
o que se chama de “necessidades não sentidas” da população. Assim, podemos dizer 
que não é somente a população trabalhadora que indica suas próprias necessidades 
e que a investigação científica pode ser um instrumento de apoio às suas lutas.

A segunda questão é que, mesmo reconhecendo que os dados existentes referentes à 
vigilância epidemiológica se limitam aos parâmetros dos serviços, é preciso constatar 
sua precariedade. Uma professora da ENSP relatou para a equipe que a diarreia é sempre 
subnotificada, porque, se os funcionários registrassem todos os casos, não teriam tempo para 
suas outras tarefas, tantas são as crianças acometidas pelo agravo. Doenças como dengue e 
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hepatite são sub-registradas, porque a população já sabe se tratar e, consequentemente, não 
notifica às unidades, dessa forma deixando transparecer sua pouca confiança nos serviços. 
Recentemente, foi revelado informalmente, numa unidade de saúde da Zona Norte do Rio 
de Janeiro, que profissionais preocupados com a questão da meningite já tinham constatado 
a existência de uma epidemia da doença há três anos, mas não conseguiram convencer a 
Secretaria Municipal, devido a discordâncias metodológicas. Os mesmos profissionais tinham 
descoberto também o fato de que ocorreram epidemias da doença em anos anteriores, sem 
qualquer registro das autoridades. A questão ganha em importância quando se percebe que o 
registro da meningite é dos mais precisos e ágeis no Brasil, atualmente (CARVALHO, 1990).

Num encontro recente na ENSP, uma palestrante afirmou que é plausível que quase 60% dos 
registros nos hospitais brasileiros sejam fraudulentos, devido à necessidade dos hospitais 
de garantir o repasse das verbas, em função dos tipos de agravos atendidos (SILOS, 1990).

O atendimento da “demanda passiva” pelas unidades faz com que a “saúde escolar”, quando 
implementada, trate apenas da saúde das crianças no interior das escolas. Como contemplar 
a saúde das crianças, em idade escolar, que não estão frequentando a escola? A criança que 
vende bala na rua e tem problema de visão precisa de óculos? (VALLA & HOLLANDA, 1989).

Se juntarmos essas constatações com as da poluição das fábricas, com as de que o trânsito 
mutila e mata mais do que os assaltos e homicídios, é possível concluir que o registro, a 
notificação e o tratamento desses agravos estão muito aquém do desejado. Recentemente, 
o prefeito Marcello Alencar declarou que o carioca devia se conformar com as enchentes 
da mesma forma que os moradores de Tóquio se conformam com a possibilidade de 
terremotos. Podem ser acrescentadas a estas preocupações as encostas sem vegetação 
e a possibilidade de incêndios nas favelas, fazendo com que todos esses problemas sejam 
incluídos numa categoria de “agravos à saúde” (CARVALHO, 1990; GOMES, 1990).

Este contato sistemático entre pesquisadores, profissionais e usuários, nos 
encontros de oficinas, foi revelando para o coletivo que, na realidade, os serviços, 
mesmo com toda a sua insuficiência, são apenas a ponta do iceberg e que grandes 
parcelas da população enfrentam um “estado de emergência” permanente.

A partir dessa reflexão, é possível fazer um confronto entre duas concepções: 
se a falta de eficiência e eficácia dos serviços do Estado é uma carência 
suscetível à correção, ou se o Estado, como se apresenta hoje, é estruturalmente 
incapaz de resolver os agravos que hoje ameaçam a saúde da população.

O confronto dessas posturas reforça a percepção que a equipe tem da necessidade de uma 
intervenção mais incisiva da sociedade civil nos terrenos onde o Estado é mais ausente. 

Um dos instrumentos propostos para essa intervenção é o diagnóstico participativo.

Pensa-se que essa proposta, além do seu objetivo mais óbvio de fazer com que a sociedade 
civil tenha uma avaliação alternativa dos agravos à sua saúde, possivelmente produziria 
instrumentos para capacitação e o consequente fortalecimento das entidades populares 
preocupadas com a educação e a saúde da classe trabalhadora. Assim, o diagnóstico participativo 
representa um avanço na construção da aliança entre alguns pesquisadores, profissionais 
e usuários preocupados com o uso do dinheiro público e com a existência de serviços de 
qualidade, como insumos necessários à reprodução da força de trabalho de uma forma digna.

Outra vantagem do diagnóstico participativo seria a de agrupar os “agravos à saúde” num 
só diagnóstico, ao contrário do Estado, que é obrigado a compartimentar aqueles fatores 
que afetam a saúde da população (acidentes de trânsito no Departamento de Trânsito, 
incêndios com o Corpo de Bombeiros, encostas e enchentes com o Departamento de Obras 
ou Defesa Civil, problemas de aprendizagem com o Centro Municipal de Saúde etc.).

O diagnóstico participativo seria a própria capacitação técnica, pois permitiria que técnicos e 
usuários se juntassem nas tarefas de discutir categorias, levantar, sistematizar e socializar dados 
através de um “aprender fazendo”. A proposta parece crescer em importância quando se constata 
que hoje não há espaços reservados para este tipo de atividades. Parece importante observar, no 
entanto, que a proposta do diagnóstico participativo traz à tona uma polêmica velha na América 
Latina sobre a modalidade de investigação, que inclui termos tais como “pesquisa participante”, 
“observação participante” e “pesquisa-ação”. O que pode estar distinguindo o diagnóstico 
participativo das outras propostas é a necessidade intrínseca de os atores do diagnóstico participarem 
efetivamente na construção e interiorização de conhecimentos sobre os agravos à saúde.

Se nos ativermos a um aspecto do diagnóstico participativo – o da reconstrução histórica 
da área delimitada –, é possível perceber com mais clareza a diferença entre investigação 
participativa e o método mais tradicional. Podemos imaginar um historiador, progressista, 
acostumado a transitar entre a população trabalhadora, preparado para as nuanças de 
entrevistas e disposto a passar uma semana realizando o levantamento histórico. Mesmo 
desenvolvendo um diagnóstico com linguagem acessível, há diferenças substanciais entre esse 
método e o da população participar mais ativamente na reconstrução histórica. O exemplo é 
simbólico daquilo que está em discussão: se é suficiente o simples repasse de informações 
sobre os agravos ou se, intrinsecamente, é essencial um método que proponha a construção 
do conhecimento através de uma forma participante (CORRAGIO, 1989; GOMES, 1990).
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Algumas palavras finais

Há uma questão de fundo que permeia toda a discussão acima apresentada. 
Não estaria sendo a proposta uma forma sutil de mutirão, na medida em que 
técnicos e usuários voluntariamente executariam uma tarefa que é do Estado?

A pergunta nos remete novamente à discussão da “capacidade” ou não do Estado de 
executar suas responsabilidades. Se concluir por sua incapacidade, que medidas tomar?

A extrema precariedade dos serviços de saúde, juntamente com uma ameaça crescente à saúde da 
população, provocada por epidemias e acidentes do meio ambiente, são dados que hoje colocam em 
questão a validade de um conceito como “participação popular”. O sentido do ato de reivindicar e 
pressionar, concepções intrínsecas ao uso que se faz do termo “participação popular” nesse texto, 
pressupõe um Estado estruturalmente capaz de solucionar as ameaças à saúde da população.

Diante da gravidade das reais condições de vida e trabalho da população, possivelmente torna-
se necessário modificar a abordagem do que seria participação popular. Neste sentido, um termo 
como “defesa civil popular” seria um conceito mais adequado, pois indicaria uma iniciativa, 
uma ação própria da população civil, um movimento na direção da “defesa da própria vida”.

Assim, uma questão como a de que destino dar aos dados de um diagnóstico 
participativo criaria o confronto entre “suprir as carências dos serviços de 
saúde” ou “fortalecer a população organizada com um instrumento de luta”.

Se os serviços pelos quais o Estado se responsabiliza são tão precários, por que a defesa 
civil seria uma exceção? É possível constatar, aliás, que, em momentos de desastre, 
frequentemente é a população que toma as primeiras medidas (incêndios, enchentes, 
desastres de trem e automóvel), com a defesa civil demorando muito para entrar em ação. 
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EDUCAÇÃO POPULAR, SAÚDE COMUNITÁRIA E APOIO
SOCIAL NUMA CONJUNTURA DE GLOBALIZAÇÃO

POPULAR EDUCATION, COMMUNITY HEALTH, AND SOCIAL
SUPPORT IN A CONTEXT OF GLOBALIZATION

Abstract: The author discusses difficulties experienced by working-class groups in a crisis con-
text , relating to the demands they make on authorities. Popular participation has traditionally
referred to activities resulting in pressure on authorities for improved basic services . One can
contend that activities commonly known as popular education and community health are cur-
rently at a stalemate. The social support theory is proposed as a form of not only discussing the
crisis in health services , but also the health model as being basically curative . In this sense, con-
cepts such as “control over one’s life”, “life making sense”, and “solidarity” are discussed as im-
portant factors for pre vention and maintenance in the field of health education. Although it was a
context of crisis which led to the discussion of the social support theory, the latter’s value does
not depend on such a context.
Keywords: Health Education; Social Support; Health Services; Public Health

Resumo: O autor discute as dificuldades enfrentadas pelas classes populares com relação às re 
ivindicações aos governos numa conjuntura de crise. Dentro da concepção clássica de participa-
ção popular, é possível que as práticas de educação popular e saúde comunitária se encontre m
num impasse. A teoria do apoio social é proposta como forma de discutir a crise dos serviços 
,como também o modelo de saúde essencialmente curativo. Neste sentido, estão ressaltadas idéias
tais como a relação corpo-mente no processo saúde doença, bem como a necessidade de questio-
nar a hegemonia médica neste mesmo processo. Categorias como sentido da vida,  cont role sobre
a vida e solidariedade são discutidos como fatores importantes para a pre venção e manutenção
no campo de educação e saúde. Embora fosse um contexto de crise que suscitasse a discussão da
teoria de apoio social, seu valor independe de uma conjuntura de crise.
Palavras-chave: Educação em Saúde; Apoio Social; Serviços de Saúde; Saúde Pública
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Introdução 

Este trabalho visa relacionar os temas de educação popular e saúde comunitária com o 
de apoio social e, para isso, apresenta alguns dos resultados parciais de uma investigação 
mais ampla desenvolvida durante os estudos de p ó s - doutorado do autor (Valla, 1996a). 
A investigação em questão tem como um dos seus eixos principais a discussão de educação 
popular e saúde comunitária à luz da conjuntura de g l o b a l i z a ç ã o. O autor tem como 
um dos seus pressupostos que a perplexidade em face da questão da globalização, questão 
esta que atinge a sociedade como um todo, mas em particular os profissionais de educação e 
saúde, indica a necessidade de explorar novas pistas de in vestigação. 

A forma em que o processo de globalização se apresenta  na América Latina 

Nos dias 16 e 17 de fevereiro de 1996, políticos e intelectuais se reuniram na Cidade do 
México e, com o apoio da Organização das Na ç õ e s Unidas (ONU), debateram a seguinte 
questão: Qual o projeto de reforma do Estado e de desenvolvimento econômico alternativo 
à economia e à política hoje hegemônicas na América Latina? Independentemente da sua 
origem política, a grande maioria dos participantes observaram que os governos federais 
tendem a aplicar medidas semelhantes: privatizações selvagens, políticas compensatórias 
para os pobres, sem, no entanto, pretender incluí-los na sociedade formal; a redução da 
capacidade indutora e reguladora do Estado e a socialização das eventuais perdas do capital 
financeiro. Os participantes do debate chamaram a atenção para o que seja possivelmente a 
principal contradição do processo de globalização: se, de um lado, cada política de ajuste 
resulta num aumento de pobreza e desemprego em cada p a í s, de outro lado, a lógica da 
globalização está longe de oferecer uma solução, pois exige a inversão de grandes massas 
de capital concentradas para integrar a economia nos padrões c o m p e t i t i vos pautados 
pela revolução digital informática. E, finalmente, a constatação de que os grandes meios 
de comunicação tendem a reforçar essas medidas com uma nova cultura despolitizante que 
procura convencer a sociedade de que o processo de globalização não deixa outra saída a não 
ser resignar-se à “exclusão social” como inevitável (Genro, 1996). 

A verba pública, reivindicações da sociedade civil e a proposta  do “duplo 
caminho” peruano.

As propostas de educação popular e de saúde c o m u n i t á ria têm sido vistas com frequência 
de forma ambígua. Para alguns, são formas de organização e politização populares, que podem 
até apontar para reivindicações diante da inoperância do Estado, enquanto, para outros, são 
formas de desenvolver trabalhos que seriam da responsabilidade governamental, e, neste 
sentido, ajudam os governos a reduzirem os seus gastos. Quantos a este último ponto, tal 
crítica ajuda a entender por que muitos tendem a ver os trabalhos de saúde comunitária como 
um serviço de saúde de segunda classe, para os pobres, que, no fim, permite que mais dinheiro 
público sobre para atender parcelas da sociedade de melhores condições de vida. Na realidade, 
atrás dessa discussão, há uma outra que aponta para as formas desiguais de distribuição do 
dinheiro público na sociedade brasileira: de um lado, grandes somas dos impostos dirigidos a 
grandes projetos apoiados pelos capitais nacionais e internacionais (Valla & Stotz, 1992), e, 
de outro, o pouco que sobra para os serviços básicos necessários para a reprodução da força 
de trabalho (Valla, 1997a). 

Até recentemente, a proposta hegemônica entre aqueles que se preocupam com a 
qualidade e quantidade dos serviços básicos e, por t a n t o, com o destino do dinheiro 
público era a de reivindicação e pressão sobre os governantes (Valla, 1997b). Embora se 
julgue que tal p proposta seja correta, o que se observa em q u a se toda a América Latina é 
uma certa perplexidade quanto aos resultados obtidos. O rígido controle fiscal exercido pelo 
Governo Federal e, consequentemente, pelos estados e municípios, como também o forte 
monitoramento que o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial exercem sobre as 
contas brasileiras geram um ambiente de penúria e controle de tal modo, que os governantes 
contam com estes limites para poder ignorar as reivindicações dos setores organizados da 
sociedade civil de caráter popular. 

A recente epidemia de cólera no Peru, por exemplo, teve como desfecho uma 
surpreendente baixa taxa de mortalidade, mas muito mais em razão da iniciativa 
dos grupos populares, do que por causa dos investimentos do governo peruano. 
Simbolicamente denominado o “duplo caminho”, este movimento, de um lado, cobrou 
do governo o que seria da sua responsabilidade, e, de outro, quando percebeu que o 
governo não respondia com os recursos necessários para combater adequadamente 
a epidemia, implementou uma políticaprópria de mutirão para salvar os atingidos (Valla, 
1997b). 
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Na última instância, o que está em discussão é a possibilidade de um caminho complementar ao 
das reivindicações e demandas para uma melhor distribuição do dinheiro público, não porque 
tal política não seja justa e legítima, mas porque pode não ser viável politicamente. O “duplo 
caminho” não abre mão da reivindicação como política, mas questiona a “via única” nessa 
conjuntura de globalização. 

Outra explicação para a perplexidade que assola políticos, intelectuais e profissionais de 
educação e saúde é a da natureza do Estado provedor (Moisés, 1982). A baixíssima qualidade 
de vida de uma grande parte da população brasileira justifica em grande medida a noção do 
Estado provedor. Nada mais justo do que exigir que os impostos sejam devolvidos à sociedade 
como um todo na forma de serviços públicos de qualidade. Propor que o poder público ofereça 
menos do que isso é propor que as condições mínimas de vida não sejam garantidas para toda 
a população. Mas é possível também questionar se a maneira como o Estado oferece todos os 
seus serviços ao público é sempre benéfica para o mesmo. A medicalização do fracasso escolar 
é um exemplo que ilustra bem este ponto (Co l l a res & Moisés, 1995; Co l l a res et al., 1985; 
Valla & Hollanda, 1995). 

O impasse criado pela crise de saúde no Brasil 

Independentemente da conjuntura atual de políticas neoliberais no Brasil e a consequente crise 
na área de saúde, há uma questão anterior que é comum a alguns países da América Latina. 
Trata-se do compromisso formal assumido por governos a fim de garantir uma assistência 
médica universal e gratuita às suas populações. À medida que haja condições mínimas de 
higiene e alimentação para uma parte considerável de qualquer população, a tendência é que 
menos crianças morram antes de completar um ano, e que mais adultos ultrapassem a idade 
de 65 anos. E justamente porque as condições de higiene e alimentação são mínimas é que 
os problemas consequentes de saúde oneram ainda mais os recursos disponíveis para a área 
de saúde pública. No caso do Brasil, tal quadro é agravado pelos baixos salários e precárias 
condições de trabalho oferecidos aos profissionais de saúde, dessa forma levando-os a deixar o 
serviço público. As longas filas que se formam, tanto as dos centros de saúde nas madrugadas, 
como as de toda hora nos hospitais públicos, criam uma situação que torna a “escolha de Sofia” 
um fenômeno frequente. Um problema que atinge milhões de brasileiros, por exemplo, são as 
múltiplas expressões de saúde mental: cobrindo uma gama de sintomas que vão desde o que a 
classe média se refere como “a n s i e d a d e” ao que as classes populares chamam de “nervos”. 
Dados recentes da Argentina indicam que mais de 50% dos medicamentos consumidos pela 
população são psicofármacos (Bermann, 1995). É de se per g u n t a r, mesmo que o sistema 
de saúde no Brasil estivesse funcionando satisfatoriamente, seria possível atender todos esses 

casos adequadamente.  É claro que, em vista do quadro anteriormente descrito, é necessário 
trabalhar para que setores da sociedade civil preocupados com a saúde no Brasil se organizem 
e demande mais investimentos dos governantes para contornar a crise. Entretanto, a profunda 
crise daí decorrente deve estimular reflexões e proposições capazes de redimensionar as 
relações entre o Estado e a sociedade, particularmente para favorecer a ampla maioria dos que 
se encontram excluídos dos benefícios da riqueza e do b e m - e s t a r.  

Stotz, chama atenção para a necessidade de superar a mera defesa do papel do Estado em prover 
diretamente ou em regular a oferta privada (contratada ou autônoma) de serviços. 

Para que tais serviços contemplem de fato as necessidades sociais das populações, precisam levar 
em conta, obrigatoriamente o que as pessoas pensam sobre seus próprios problemas e que 
soluções espontaneamente buscam. 

A história nunca começa com o contato dos profissionais dos serviços com as suas clientelas. 
A história é anterior: há um passado que ainda vive, em sua virtualidade, no presente 
e está referido às experiências acumuladas em uma gama amplamente diversificada de 
alternativas, bem como às lutas moleculares ou coletivas que enraízam formas de pensar 
e agir. É esta experiência que precisa ser resgatada pelos serviços, pelos profissionais, 
técnicos e planejadores. Ela é o crisol de uma nova com preensão da produtividade social, 
porque também no âmbito dos serviços sociais deve - se trabalhar com a premissa de 
uma escassez relativa de recursos. Uma relação interativa entre serviços e populações 
tem o significado, por t a n t o, de um novo ponto de partida para equacionar, no contexto 
dramático em que vivemos, universalidade com equidade e eficiência. (Valla & Stotz) 
A perplexidade certamente inclui, de um lado, uma preocupação com a dimensão gigantesca 
do problema a ser superado e, de outro, o reconhecimento do compromisso de “fazer algo”, 
embora tendo como referencial uma sociedade civil debilitada. Possivelmente, a sensação de 
estar “batendo em ponta de faca” seja o sinal de que a discussão chegou a um certo impasse. 
Não que o fato de reivindicar uma política mais coerente dos governantes não seja n e c e s s 
á ri o, mas talvez haja outras dimensões do problema a serem vistas. Nesse sentido, é possível 
também que as categorias utilizadas para discutir os trabalhos de educação popular e saúde 
comunitária sejam inadequadas, pois “é comum confundir a questão que nós elaboramos com 
o método que utilizamos para obter a resposta . . . (e ) a maneira em que se formula uma 
questão determina em que direção se busca a resposta” (Cassell, 1976a:37). 
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Introduzindo a questão do apoio social como subsídio para o debate 

O que se propõe é lançar mão de um debate da saúde pública que ocorreu com muita 
intensidade nos Estados Unidos na década de 80. O debate em torno do que se chama social 
support, isto é, apoio social, está relacionado com a crise de saúde pública naquele país, mas 
que foi desenvolvido numa conjuntura diferente à da globalização no Brasil. Neste sentido, 
propõe-se uma releitura do debate norte-americano, mas à luz dos aspectos particulares da 
sociedade brasileira. 

Apoio social se define como sendo qualquer informação, falada ou não, e/ou auxílio material 
oferecidos por grupos e/ou pessoas que se conhecem e que resultam em efeitos emocionais 
e/ou comportamentos positivos. Trata-se de um processo recíproco, ou seja, que gera efeitos 
positivos tanto para o recipiente, como também para quem oferece o apoio, dessa forma 
permitindo que ambos tenham mais sentido de controle sobre suas vidas. Desse processo 
se aprende que as pessoas necessitam umas das outra s (Minkler, 1985). Essencialmente, 
o debate acerca da questão do apoio social se baseia em investigações que apontam para o 
papel deste na manutenção de saúde, na prevenção contra doença e como forma de facilitar 
a convalescença.  

Uma das premissas principais da teoria é a de que o apoio social exerce efeitos diretos 
sobre o sistema de imunidade do corpo, ou como buffer, no sentido de aumentar a capacidade 
de as pessoas lidarem com o stress (Bermann, 1995). Outro possível resultado do apoio social 
seria sua contribuição geral para a sensação de coerência da vida e o controle sobre a mesma 
que, por sua vez, afeta o estado de saúde de uma pessoa de uma forma benéfica (Cassell, 
1976a). 

Inversamente, então, poder-se-ia dizer que, quando o apoio social diminui, o sistema de 
defesa é afetado, fazendo com que o indivíduo se torne suscetível à doença. Em momentos 
de muito stress, o apoio social contribui para manter a saúde das pessoas, pois desempenha 
uma função mediadora. Assim, permite que as pessoas contornem a possibilidade de adoecer 
como resultado de determinados acontecimentos, como, por exemplo, a morte de alguém da 
família, a perda da capacidade de trabalhar, ou um despejo da casa onde se reside por muitos 
anos. Uma decrescente oportunidade com outras pessoas, ou de participar no processo de 
tomada de decisões podem ter o efeito de contribuir para um diminuído sentido de controle e, 
que, por sua vez, afeta a morbidade e mortalidade (Minkler, 1992; Gottlieb, 1983). 

Cassell levanta a hipótese de que, no caso de algumas enfermidades, lugares de alta densidade 
populacional não aumentam a suscetibilidade à doença por causa da densidade em si. Uma 
sensação de não poder controlar sua própria vida juntamente com a sensação de isolamento 

podem ser relacionados com o processo de saúde-doença. A proposta do apoio social sugere 
que as consequências dos problemas sociais, como desemprego, violência, por exemplo, não 
necessariamente afetam da mesma forma todas as pessoas neles envolvidas. Estudos têm 
demonstrado que os apoios disponíveis e determinadas organizações sociais podem influir 
beneficamente, no sentido de proporcionar fatores de proteção contra o aparecimento de 
doenças, oferecendo melhorias de saúde física, mental e emocional (Cassell, 1974). Trata-
se da noção de empowerment, isto é, um processo pelo qual indivíduos, grupos sociais e 
organizações passam a ganhar mais controles sobre seus próprios destinos (Minkler, 1985). 

Logo, um envolvimento comunitário, por exemplo, pode ser um fator psicossocial 
significante na melhoraria da confiança pessoal, da satisfação com a vida e da capacidade 
de enfrentar problemas. A participação social pode reforçar o sistema de defesa do corpo e 
diminuir a suscetibilidade à doença.  

Uma discussão latente atrás da questão do apoio social 

A proposta do apoio social tem suas raízes no interior de uma outra 
discussão: a do desenvolvimento da medicina no Ocidente. Não há 
dúvida de que se trata de um debate, não somente antigo, mas também de literatura extensa. 
Mesmo reconhecendo isso, propõe - se, para fins deste trabalho, apresentar algumas das 
ideias que serviriam como subsídios para a discussão do apoio social. 

O desenvolvimento da medicina volta, pelo m e n o s, até o ano de 400 a.C., quando 
os médicos relacionados com o pensamento de Hipócrates, no esforço de se desvincular 
de qualquer conexão com medicina popular e superstição, detiveram-se às mensurações 
objetivas, diminuindo a importância da palavra do paciente. Talvez tenha sido uma das 
primeiras manifestações que apontava para uma concepção de medicina que separava o corpo 
da mente. Séculos mais tarde, uma forma mais explícita de expressão, o homem entendido 
como ser dual, podia ser vista no esforço dos cientistas do século XVII, agrupados em torno 
do debate encabeçado por Descartes. A dualidade cartesiana foi também uma solução para um 
impas se político que emperrava o desenvolvimento da ciência – a posição da Igreja Católica. 
Com a divisão do homem em mente e corpo como realidades distintas, foi possível a ciência 
ficar com o corpo e a filosofia com a mente. Se, de um lado, foi possível superar o impasse 
político, de outro, a herança foi a de uma ciência cujo papel era o de medir o finito, para a qual 
a doença se torna o centro de atenção e o doente ocupa um lugar secundário (Cassell, 1976a). 

O desenvolvimento da medicina no Ocidente tem ocasionado um debate de muitos anos 
entre dois campos: os que se intitulam fisiologistas e os ontologistas. Os primeiros mantêm 
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que a doença é o resultado de um estado de desequilíbrio dos “humores” do paciente, isto 
é, de uma relação desequilibrada entre o homem e o meio ambiente. Como se pode ver, os 
fisiologistas foram os precursores da teoria do miasma, ou seja, de que as doenças surgem 
do ar e da água estagnados e contaminados. No outro lado dessa disputa intelectual e política 
que perpassa séculos, estão os ontologistas, que acreditavam que as doenças tinham uma vida 
própria e que os corpos das pessoas doentes eram invadidos por elas. Um pensamento que, 
no século XIX, desdobrar-se-ia na teoria vitoriosa do germe, com a consequente derrota dos 
fisiologistas (Cassell, 1 9 7 6 a ) . 

Vale a pena destacar duas perdas com a derrota dos fisiologistas: tornam-se secundários 
o doente e o saneamento do meio ambiente, fazendo, dessa forma, com que a doença e sua 
eliminação por meio da vacinação e/ou medicamentos surjam prioritários na medicina. Se os 
efeitos negativos dessa vitória não têm sido tão grandes nos países do capitalismo avançado, 
têm sido desastrosos, em compensação, em países como o Brasil, com suas valas negras e 
abertas e sua falta perene de água em muitas favelas e bairros pobres. 

Hoje em dia, o debate continua acerca das mesmas questões, mas obviamente em conjunturas 
diferentes. É claro, porém, que as pessoas que propõem a teoria do apoio social são herdeiros 
dos fisiologistas. Cassell (1976a) afirma, por exemplo, que há poucas evidências históricas 
para afirmar que as melhorias na saúde de populações se devem aos médicos e à ciência 
médica. Cita, como exemplo, a queda da mortalidade infantil nos Estados Unidos durante as 
primeiras décadas do século XX. A grande redução do complexo diarreia-pneumonia ocorreu 
antes do uso de qualquer droga antimicrobial ou vacina, e a queda ocorreu numa época em 
que melhoravam os padrões de educação, nutrição e saneamento básico.  

Antonovsky (1979), por sua vez, demonstra que os casos de tuberculose tinham caído no 
mundo em 95%, de 1945 a 1973, ao contrário da afirmação de que tal queda se dera com a 
introdução de drogas específicas. Na realidade, o declínio vinha ocorrendo por mais de cem 
anos, e, na Inglaterra e no País de Gales, por exemplo, no período de 1850 a 1971, apenas 
14% do declínio da mortalidade causada por tuberculose ocorreram após a introdução de 
drogas.  

Mas, se os herdeiros dos fisiologistas e proponentes da teoria do apoio social dão um valor 
muito grande para a questão do meio ambiente como uma questão-chave para a explicação 
do processo saúde-doença, enfatizam também que se trata de uma relação do meio ambiente 
com o homem integral, de corpo e m e n t e. Exemplificando, poder-se-ia questionar que ou 
o sofrimento é exclusivamente subjetivo e, nesse sentido, não cabe dentro do domínio da 
medicina, ou é exclusivamente identificado com a dor física. Assim, no caso dos m o ri b 
u n d o s, por exemplo, tanto os pacientes, como as suas famílias e amigos, não fazem uma 

distinção entre o sofrimento físico e não físico da mesma maneira que os médicos fazem. 
E, mesmo no caso de quem convalesce, o sofrimento não ocorre exclusivamente durante 
o decorrer de uma doença, mas também frequentemente como resultado do seu tratamento 
(Cassell, 1976b). 

A medicina, na sua expressão no Ocidente, é pouco sensível para a expressão humana. É 
muito comum na vida das pessoas sentimentos intensos em relação a grupos, ideias e causas 
maiores, que vão além da existência dos indivíduos – uma evidência da dimensão universal 
da transcendência. É por essa razão que se sofre tanto com a perda das pessoas amadas, ou 
com os sentimentos de abandono, traição, medo, ou a perda de um trabalho de uma vida. 
A recuperação de um acontecimento que gerou muito sofrimento frequentemente implica 
ajuda, e é possível que quem perdeu parte de si possa ser mantido pelas qualidades pessoais 
de outras pessoas, até que sua parte perdida se recupere. A transcendência é provavelmente 
a forma mais eficaz em que as pessoas afetadas por perdas são restauradas à integridade 
(Cassell, 1976b). 

Tecendo as partes e sugerindo pistas 

A proposta de apoio social não seria uma solução pontual para a crise, mas o trampolim 
para rever a relação da saúde com a questão médica. Se, de um lado, o apoio social oferece 
a possibilidade de realizar a prevenção através da solidariedade e apoio mútuo, de outro, 
oferece também uma discussão para os grupos sociais sobre o controle do seu próprio destino 
e autonomia das pessoas perante a hegemonia médica, através da “nova” concepção do 
homem como uma unidade (Tognoni, 1991; Valla, 1997b). 

É nesse sentido que a discussão do apoio social, dentro de um contexto de uma relação 
homem integral e meio ambiente, cabe como questão nos currículos das escolas públicas, nas 
plataformas dos partidos políticos, e, em particular, em três áreas relacionadas com educação 
popular e saúde comunitária: as associações de moradores, as igrejas e os agentes de saúde. 

Com relação às associações de moradores, levanta-se a hipótese de que o chamado 
“retrocesso” dos movimentos de bairros e favelas não se deve exclusivamente à recusa das 
autoridades em atender as demandas. Embora, como foi afirmado anteriormente, certamente 
haja elementos de verdade nesse argumento, pergunta-se se a proposta de somente reivindicar 
ao poder público, juntamente com a militância que a acompanha, não acabam sendo propostas 
insuficientes para uma grande parcela da p o p u l a ç ã o. Ou seja, explicaria em parte a 
frequente presença de pequenos grupos militantes que atuam de uma forma isolada. Cabe 
perguntar se a proposta de apoio social não seria uma forma menos pontual, mas, ao mesmo 
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tempo, mais duradoura, de lidar com a questão da saúde. De um lado, a busca de compreender 
quais problemas de saúde têm soluções no âmbito da própria comunidade; de outro lado, 
a possibilidade de socializar a concepção de autonomia e do controle sobre o seu próprio 
destino, de perceber que a “eficácia médica... não é o aspecto mais significante de qualquer 
sistema de saúde” (Bastien, 1992). 

Na língua portuguesa, a palavra “comunidade” tem se transformado numa referência às 
populações pobres, moradores de favelas, de bairros de infraestrutura precária. Mas não é 
somente a língua que tem modificado a ideia de comunidade; as mudanças socioeconômicas 
da vida urbana brasileira, seja pelo crescimento das favelas ao ponto de não comportar uma 
comunidade só, seja pelo grau de violência nestes locais, também limitam o desenvolvimento 
das organizações populares (Centro de Defesa dos Direitos Humanos Bento Ru b i ã o, 1994). 
Esta deve ser considerada como uma das explicações para o extraordinário crescimento da 
presença das classes populares nas igrejas de todas as religiões, mas, principalmente, nas 
chamadas evangélicas ou pentecostais (Barros e Silva, 1995). 

Se não há como negar que alguns pastore s também visam à manipulação política e/ou 
enriquecimento próprio às custas dos fiéis, tais argumentos, por si, não oferecem subsídios 
suficientes para compreender por que tantas pessoas das classes populares procuram as 
igrejas. Explícita ou implicitamente, a questão de saúde está presente, seja pela busca da 
cura, seja pela ideia subjacente do apoio social. Levanta-se a hipótese, inclusive, de que 
as igrejas, mediante a proposta espiritual e/ou religiosa, oferecem aos fiéis um sentido de 
solidariedade, respeito e prestígio, como também um sentido de coerência da vida e controle 
sobre a mesma (Engetal, 1985). Certamente, cabe uma investigação sobre o apoio social que 
as igrejas proporcionam e como isso se relaciona com a manutenção e/ou recuperação da 
saúde, seja pela prevenção, seja pela cura. 

Uma terceira pista trata dos agentes de saúde e/ou agentes comunitários: geralmente 
mulheres, mas não exclusivamente, são hoje uma realidade no Brasil. Ainda muitas vezes 
sem situação trabalhista resolvida, são uma espécie de intermediários entre a população de 
uma favela ou bairro periférico é rico e os serviços de saúde. Frequentemente recebem algum 
tipo de treinamento e são, às veze s, as únicas pessoas, juntamente com os curandeiros, que 
se dedicam às tarefas de saúde com os moradores desses locais de difícil acesso (Valla & 
Siqueira, 1995). 

Na realidade, o termo “agente de saúde”, por ser utilizado de uma forma genérica no mundo 
inteiro, como, por exemplo, commumity health work agentes, agentes de salud comunitário, 
acaba escamoteando sua expressão local em determinadas conjunturas socioeconômicas.  

No Rio de Janeiros, num encontro de agentes de saúde, foi confirmado que, em algumas 
favelas, dado o grau de violência, eles são o único vínculo de saúde com os moradores (Oliveira 
& Cardoso, 1995). Na região Andina do Peru, no combate às endemias numa conjuntura de 
globalização, os estreitos limites da proposta biomédica são contrapostos por agentes de 
saúde comunitários; lá, a questão da cultura e religiosidade populares oferecem soluções 
superiores por intermédio do apoio social (Wo n g - Un, 1997). Algumas experiências na 
Bolívia têm demonstrado a importância da etnomedicina, para a qual as relações sociais, 
a questão religiosa, a doença e a manutenção da saúde fazem parte de um tecido só. Nesse 
sentido, os resultados obtidos por alguns curandeiros bolivianos indicam que métodos 
aparentemente “mágicos” têm um forte efeito psicológico, afetando, assim, de uma forma 
benéfica, os sistemas de imunidade de algumas pessoas doentes da população (Bastien, 1992).  

Tais experiências lembram outras transmitidas pelas agentes de saúde do Grupo Sementinha, 
das favelas da região da Leopoldina, no Rio de Janeiro, onde o trabalho com chás e xaropes de 
ervas, como também o uso da “reza” tem produzido resultados benéficos para os moradores 
(Informativo do CEPEL, 1993). 

C o n c l u s ã o 

Este artigo, embora desenvolva uma discussão sobre educação popular, saúde comunitária e 
apoio social, aponta também para a crise da saúde no Brasil. Nesse sentido, discorre sobre o 
agravamento de um quadro já crítico do acesso da população aos serviços de saúde. Ou seja, 
não há garantia de que todos terão assistência, e, para aqueles que serão atendidos, o peso das 
demandas e as expectativas da população fazem com que o atendimento seja necessariamente 
medicalizante, quase exclusivamente visando apenas ao corpo. 

O que se propõe, então, é abrir um debate sobre como enfrentar o dilema. Reivindicar 
uma política de saúde melhor coloca o debate no centro da questão orçamentária, certamente 
necessária, mas ainda dentro de um enfoque excessivamente curativo e sem garantia de 
tratamento universal e igualitário. O impasse é propício à proposta de um novo olhar na 
direção da saúde comunitária e educação popular. 

Não numa perspectiva de “quebra-galho” para uma população tida por muitos como 
“descartável”, mas para repensar a questão da saúde com base na crise. 

As propostas da educação popular e saúde comunitária são vistas sob a perspectiva do apoio 
social, e, assim, a questão aponta para o mesmo dilema da globalização e do emprego. A não 
ser que haja uma mudança substancial na sociedade brasileira, haverá emprego somente para 
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uma parcela da população, havendo, paralelamente, assistência na área de saúde somente 
para uma parcela. 

O impasse criado exige pressão organizada sobre os governantes, mas exige também que 
se pergunte se se quer, num futuro hipotético, uma otimização do tipo de política de saúde 
que aí está hoje. A introdução da questão do apoio social já traz implícita a posição de que 
dificilmente o quadro descrito acima vai se modificar no futuro próximo, a não ser para tornar 
o quadro de saúde mais difícil para a maioria da população.  

Todavia, ao se propor a questão do apoio social, não se busca apenas uma resolução pontual 
para os chamados “excluídos”; embutido na proposta está o questionamento sobre se tal 
proposta não merece ser considera da também exclusivamente por seus méritos. O raciocínio 
assemelha-se a um outro sobre ervas medicinais: interessam porque são mais baratas do que 
os medicamentos, ou interessam por seu próprio valor? 

Dessa forma, a crise e o impasse a que se chegou é que permitem que o debate sobre o apoio 
social seja relevante. É claro que, na atual conjuntura, as políticas de solidariedade e apoio 
mútuo, isto é, do apoio social, representarão as únicas soluções para muitos dos “excluídos”, 
enquanto representarem soluções alternativas para alguns profissionais. Mas cabe perguntar 
também se a proposta do apoio social, com suas implicações em aumentar as defesas da 
imunidade do corpo, não é relevante justamente porque leva em conta que os homens não são 
apenas “corpos a serem curados e porque o estado de saúde daqueles representa uma relação 
integrada entre o corpo e a mente. E, embora seja a crise a obrigar que se lance mão desta 
proposta, não é significativo que a proposta de apoio social necessariamente implica uma 
participação comunitária que é necessariamente democrática?  

Na realidade, como afirma Wong - Un (1 9 9 7) , não é a crise que aponta as 
propostas da solidariedade e do apoio mútuo para os excluídos ; eles já desenvolvem 
tais práticas há muito tempo. É mais provável que, no espírito de que “a 
crise de compreensão é nossa” (Valla, 1996b), a descoberta da proposta do apoio social seja 
mais importante para aqueles profissionais de educação e saúde preocupados com o destino 
dessas parcelas da chamada população “descartável”. 
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