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Resumo  

 

As práticas educativas em saúde foram influenciadas ao longo da trajetória da Política de 

Saúde no Brasil, tanto de modelos educativo-assistenciais cunhados numa postura biologicista 

quanto em modelos baseados numa visão humanística e ampla da saúde, levando-se em 

consideração os determinantes sociais. Estes modelos se aportam em conceitos distintos de 

saúde e educação que foram sendo modificados, muitas vezes não sucumbindo o outro 

totalmente, ao longo do tempo.  Palavras-chave: educação em saúde, educação popular 

 

 

 

 

Abstract  

 

The health education were influenced along the trajectory of Health Policy in Brazil, both 

models educational-assistance coined in a posture as biological models based on broad 

humanistic vision and health, taking into account the social determinants. These models will 

dock in different concepts of health and education that have been modified, often do not fully 

collapsing the other, over time. Keywords: health education, popular education 
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Introdução 

 

 

No decorrer da história, o trato da saúde se ancorou em alguns conceitos que foram 

importantes para o desenho das práticas instituídas. Sendo a saúde entendida como uma 

prática social, seu conceito foi e continua sendo construído historicamente. Para Stotz, David 

e Boldsntein (2007), podem-se depreender, pelo menos, três formas de se explicar o que 

venha a ser saúde. 
 

1. Tem saúde quem não tem doença. Ou seja, a saúde é a ausência de 

doença. Doença é algo relacionado à dor, ao sofrimento, à incapacidade para 

trabalhar, à morte. Esta é uma concepção cuja base é a biologia humana, o 

entendimento do corpo físico como o elemento central nos processos de 

saúde-doença. E já que é o corpo com seus sistemas de funcionamento que 

“fica doente”, a abordagem dos problemas acaba privilegiando o indivíduo.  

2. Em outra perspectiva, saúde não é só não estar doente: é consequência das 

condições de vida, incluindo alimentação, moradia, salário, participação nas 

decisões, educação, paz, justiça social. Cada vez mais, esta ideia ganha força 

no mundo, e os países reconhecem que não basta ter muitos hospitais e 

remédios se a qualidade da vida das pessoas não é boa. Ter saúde é ter cada 

vez mais uma vida boa, plena.  

3. Entre as duas concepções que circulam com maior legitimidade, uma vez 

que expressam o ponto de vista médico e o ponto de vista da saúde coletiva, 

existe uma outra, leiga, baseada no senso comum e na religiosidade da 

imensa maioria das pessoas que adoecem e sofrem. Esta concepção de cunho 

popular compartilha de elementos das duas outras concepções, atribuindo-

lhes, porém, sentidos diferentes. Assim, não são somente os profissionais de 

saúde que compreendem a saúde como ausência de doença. Quando as 

pessoas dizem que saúde é ter capacidade de trabalhar, elas estão dizendo a 

mesma coisa de outra forma (STOTZ, DAVID E BORNSTEIN, 2007, p. 39-

41). 

 

Do que se concebe por saúde são traçados os princípios e diretrizes que nortearão as 

práticas de saúde desenvolvidas nos serviços, inclusive as educativas. No último quartel do 

século XIX e durante boa parte do século XX as práticas de saúde no Brasil, alicerçadas no 

Paradigma Flexneriano, eram desenvolvidas com vistas a extirpar a doença através do viés 

curativista, sendo apenas a partir da década de 70 que se começou a formular práticas de 

saúde mais amplas. Para Stotz, David e Bornstein (2007, p. 39), a concepção de saúde-doença 

e as práticas instituídas nas primeiras décadas baseavam-se 

 
na responsabilidade individual, no esforço de cada indivíduo em evitar 

doenças e providenciar a solução dos problemas. Se não (...) [conseguisse] 

resolver, a culpa (...) [seria] dele. Em outros termos, (...) [culpabilizava-se] 

a vítima, a pessoa doente. O profissional de saúde, principalmente o 

médico, (...) [apresentava] a “solução” – tomar remédio, fazer a prevenção, 

seguir direitinho o que foi orientado. Isto (...) [acabava] por endossar uma 
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ideia de que somente o saber do médico (...) [importava] para a saúde e (...) 

[reforçava] a relação de dominação do profissional sobre o “paciente”.   

 

No desenvolvimento das práticas em saúde, a prática educativa tomou forma como 

estratégia para disseminar a cultura da responsabilidade também do indivíduo no cuidado, em 

um primeiro momento como objeto e, depois, como sujeito. Neste processo, a prática 

educativa teve, pelo menos, dois elementos formadores: a Educação em Saúde em seus mais 

variados enfoques e a Educação Popular. 

No que se refere à Educação em Saúde, alguns autores, como Assis (1998), a 

descrevem influenciada por dois grandes enfoques: o tradicional - através do conceito restrito 

de cuidado à saúde - e o emancipatório, adotando um conceito mais amplo de cuidado. Além 

desses enfoques, outro desponta como conteúdo formador da prática educativa: a Educação 

Popular (id. 2004).   

A Educação Popular configurou-se na mola-mestra para a adoção de uma postura 

diferente no que concerne às práticas de saúde até então desenvolvidas, e diversos autores
1
 

destacam sua importância para a construção de um processo de cuidado em saúde diferente do 

preconizado em muitas práticas até então. Segundo Arroyo (2009, p. 403), "a construção do 

indivíduo, enquanto sujeito de seu processo saúde-doença, tem sido um dos aspectos mais 

pedagógicos do movimento de educação popular", pois, neste processo, "vão se conformando 

o pensamento e as intervenções práticas da educação popular e saúde. (...) [destacando] (...) 

saberes, (...) cultura", e potencial de participação e luta dos indivíduos por seu direito à saúde.  

Malfitano e Lopes (2009:364) evidenciam, baseadas no pensamento de Sophia (2001), 

que a educação popular em saúde se define como um “campo de prática e conhecimento que 

se ocupa com a ligação entre a ação de saúde e o pensar e o fazer do dia a dia da população” e 

que essa experiência "acontece quando o trabalho profissional entra em diálogo com a cultura 

popular".   

A reflexão sobre práticas de saúde mais abrangentes despontou a partir do contato de 

profissionais de saúde com a experiência da Educação Popular, surgida no final da década de 

1950 e início da de 1960, a partir do envolvimento do segmento erudito (professores, padres, 

cientistas sociais, entre outros) com a questão social. 

Na busca de um trabalho pedagógico mais político e emancipador do que 

disciplinador, estes profissionais estavam insatisfeitos com as práticas mercantilizadas, 

rotinizadas dos serviços oficiais e desejosos de uma significativa atuação nas classes 

populares sob bases diferenciadas das até então empregadas (VASCONCELOS, 2001). A 

partir do referencial da Educação Popular, os profissionais de saúde começaram a adotar os 

pressupostos de uma prática de cunho mais libertário, cuja ênfase do processo educativo 

 
estava no entendimento, pelos sujeitos populares, das razões da desigualdade 

social na saúde e da necessidade de conquistar o direito social à saúde. 

Experiências nas capitais – Zona Leste de São Paulo; Nova Iguaçu, na 

Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro; Bairro dos Coelhos, em 

Recife – e nas áreas rurais – Meio Grito, na região de Goiás Velho – 

propiciaram o aparecimento do Movimento Popular de Saúde (MOPS), uma 

articulação entre ativistas sociais, profissionais e técnicos da área da saúde 

(STOTZ & WONG, 2005). Muitos deles iriam compor, juntamente com 

                                                           
1
Como Stotz, Arroyo, Malfitano e Lopes, entre outros. 
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outras propostas – Pastoral da saúde, Medicina Geral Comunitária etc. –, o 

chamado movimento da Reforma Sanitária que está na origem do Sistema 

Único de Saúde (SUS) (STOTZ e BORNSTEIN, 2007, p. 46). 

 

Para autores como Stotz e Bornstein, a preocupação com o ato educativo como 

 
mediação social para fortalecer grupos e diminuir desigualdades – ou ao 

contrário, para perpetuar processos de dominação – foi a preocupação de 

alguns professores e pedagogos no Brasil e em outros países latino-

americanos, e as propostas pedagógicas alternativas ao modelo dominante 

surgiram, principalmente, a partir da década de 1960 (...). A pedagogia da 

problematização (...) [teve] o intuito de desenvolver propostas educativas 

voltadas para a ampliação da capacidade técnica e da consciência crítica de 

adultos (...). Problematizar significa levantar os problemas com seus 

diferentes aspectos e de acordo com o entendimento dos diferentes atores 

sociais ou participantes da situação. Esta pedagogia tem uma 

intencionalidade clara: a de permitir que pessoas em situação de 

subalternidade, com pouco acesso aos “códigos” da educação formal, 

possam realizar não apenas um saber instrumental capaz de possibilitar 

ações concretas, mas também teorizar sobre sua realidade e os problemas a 

serem enfrentados (STOTZ e BORNSTEIN, 2007, p. 57-58). 

 

Como conteúdo formador da prática educativa, a Educação Popular – com destaque na 

área da saúde – se constitui como um movimento social que debruça o olhar não apenas à 

contribuição trazida pelo arcabouço técnico-científico, mas, também, sobre o saber popular, 

fruto da vivência da população em suas lutas cotidianas para acesso e direitos inclusive os 

ligados à saúde. Para Stotz, o objetivo da Educação Popular reside na   

 
perspectiva política com a qual se trabalha com a população, o que significa 

colocar-se a serviço dos interesses dos oprimidos da sociedade (...), 

[tomando] (...) como ponto de partida do processo pedagógico o saber 

anterior das classes populares [tão importante e rico quanto o saber 

científico]. Na saúde isto significa considerar as experiências das pessoas 

sobre o seu sofrimento e dos movimentos sociais e organizações populares 

em sua luta pela saúde nas comunidades de moradia, de trabalho, de gênero, 

de raça e etnia (id. 2004, p. 08).  

 

A Educação Popular, preconizando uma nova concepção do educar, trouxe para o 

desenvolvimento das práticas educativas em saúde um novo tipo de pedagogia, não 

adaptativa, mas propiciadora de mudanças efetivas na realidade através da relação 

problematizadora/dialógica preconizada por Paulo Freire. De acordo com Stotz e Bornstein 

(2007, p. 46), 

 
Os fundamentos da educação popular encontram-se nos trabalhos educativos 

desenvolvidos nos anos 50-60 do último século, principalmente ligados à 

União Nacional dos Estudantes e à Juventude Universitária Católica. Estas 

experiências, dentre as quais se destaca o Centro de Cultura Popular (CPC) e 

o Movimento de Educação de Base (MEB), vinculavam a educação à 
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construção de uma sociedade mais justa e democrática. Com os nomes de 

“educação de base”, “educação de adultos” ou “educação popular”, tais 

experiências encontraram em Paulo Freire a sua mais conhecida 

sistematização. 

 

Paulo Freire, autor já abordado neste trabalho, foi um educador em toda acepção da 

palavra, que desenvolveu um trabalho voltado para as classes populares ao conceber o 

processo educativo como ação integradora entre os diversos atores sociais envolvidos: o 

educador, o educando, a rede familiar e social, as instituições. Questionando a pedagogia até 

então utilizada – depositária de um saber calcado na ideologia dominante –, sua perspectiva 

era a de criar novas concepções do educar, desencadeando um processo crítico e integrador 

que levasse a uma maior comunicação entre os pares, sem falar no necessário ajuste entre 

conteúdo e método sobre o prisma das condições sócio-históricas e culturais da população.   

 

Paulo Freire via a educação como um instrumento de conscientização, 

libertação e transformação. O método propunha partir da situação-problema 

do educando, compreendida dentro do seu universo vocabular, de modo a 

permitir a análise crítica e a atuação do próprio educando para resolvê-la. 

(...) a educação, disse ele, deve permitir ao educando ficar mais sabido, não 

só para ter saber, mas para usar este saber para tornar a sua vida e a dos 

outros melhor (STOTZ e BORNSTEIN, 2007, p. 46). 

 

Oliveira (1997), ao dar sua contribuição à obra freiriana que tange à Educação 

popular, assinala que 

 
Para além da redução ao aspecto estritamente pedagógico e marcado pela 

natureza política de seu pensamento, Freire adverte-nos para a necessidade 

de assumirmos uma postura vigilante contra todas as práticas de 

desumanização. Para tal, o saber-fazer da autorreflexão crítica e o saber-ser 

da sabedoria exercitados, permanentemente, podem nos ajudar a fazer a 

necessária leitura crítica das verdadeiras causas da degradação humana e da 

razão de ser do discurso fatalista da globalização (OLIVEIRA, 1997, p. 12). 

 

Para a Educação Popular, o educar significa interagir com o outro, sendo um 

instrumento de promoção do ser humano. Segundo Castro (2004), a educação como prática 

educativa resulta do dinamismo pelo qual o homem é gerado e produzido. A educação, 

tomada nesta dimensão cultural, é, portanto, social. A educação contribui para que a cultura se 

estabeleça como tal ou se modifique a partir de tomadas de decisões do próprio homem, numa 

atitude de reflexão acerca de sua cultura. Para se propor um projeto educativo, que leve o 

outro a tomar consciência de sua cultura, é preciso interpretá-la primeiro. Partindo desse 

pressuposto, Prado, Santos e Cubas (2007), aportados no pensamento de Levy et al. (2004), 

consideram que o educar constitui-se em um  

 

(...) fenômeno que tem o seu princípio e o seu fim voltados para a pessoa 

humana. (...) a educação só pode ser verdadeiramente compreendida e 

analisada sob enfoques que definem o próprio ser humano, em particular o 
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biopsicológico e o sociológico. Do ponto de visto humano, a educação 

[popular] tem por objetivo levar o indivíduo a realizar suas possibilidades 

intrínsecas, com vistas à formação e ao desenvolvimento de sua 

personalidade. Sociologicamente, a educação é um processo que tem por 

fim conservar e transmitir cultura, atuando como importante instrumento e 

técnica social. Em termos gerais, em relação às necessidades individuais, a 

educação visa: desenvolvimento harmônico do corpo e do espírito; 

desenvolvimento emocional; formação do espírito crítico; desenvolvimento 

da capacidade criativa; desenvolvimento do espírito de iniciativa; formação 

estética; formação ética e formação moral; No plano das necessidades 

sociais, os objetivos da educação [popular] são: conservação e transmissão 

cultural; desenvolvimento do senso de responsabilidade social do educando; 

instrumentalização do educando para que participe conscientemente das 

transformações e do progresso social; formação política para o pleno 

exercício da cidadania; formação econômica; formação para as parcerias e 

solidariedade e integração social (LEVY et al., 2004 apud PRADO, 

SANTOS E CUBAS, 2007, p. 32). 

 

Vasconcelos (2001) delimita o campo da Educação Popular assinalando que a mesma 

não é sinônimo de educação informal. É um processo que valoriza, sobretudo, os saberes e as 

práticas dos sujeitos populares. Como projeto pedagógico, preconiza a diversidade e 

heterogeneidade dos grupos sociais, as iniciativas dos educandos e o diálogo entre o saber 

popular e o saber científico. Em suas palavras, a educação popular: 

 
Busca trabalhar pedagogicamente o homem e os grupos envolvidos no 

processo de participação popular, fomentando formas coletivas de 

aprendizado e investigação de modo que promova o crescimento da 

capacidade de análise crítica sobre a realidade e o aperfeiçoamento das 

estratégias de luta e enfrentamento (VASCONCELOS, 2001, p. 15). 

 

O ato de educar não advém apenas das instituições formais (escolas e seus programas 

e ementas), mas também se inscreve nas relações sociais estabelecidas entre os homens. Ao 

desejar uma educação popular que se diga libertária, capaz de emancipar, há que se ter em 

mente que a educação formal não é capaz sozinha de propiciar os elementos para a libertação. 

Isso só será possível quando, baseados em preceitos freirianos, houver o envolvimento 

fraterno entre os homens através do diálogo franco e aberto, capaz de suscitar o debate. 

 
Muito profissionais (...), no corre-corre, acabam confundindo educar com 

domesticar. É comum alguns profissionais negarem-se se a atender as 

pessoas por falta de documento, alegando que assim elas aprendem a 

importância de não esquecê-lo. Confundem, assim, educar com domesticar. 

Pouco se explica da necessidade destes dispositivos para o Usuário, não 

levando em conta as razões do esquecimento. Pode-se mesmo dizer que em 

alguns casos esses dispositivos acabam afastando e/ou dificultando o acesso 

do Usuário aos serviços. Além disso, é preciso pensar o absurdo de tantos 

documento e números diferentes para identificar um ser humano. É 

perfeitamente possível pensar soluções em que as pessoas não sejam vistas 

como números ou prontuários em uma prateleira, mas para isso os 

profissionais e os usuários terão que ser ver como parceiros e não como 
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adversários. E essa superação parece ser mais possível através da Educação 

Popular em Saúde (PRADO, SANTOS E CUBAS, 2007, p. 37). 

 

Segundo Stotz e Bornstein (2007, p. 57), 

 
A concepção transformadora de educação [popular] parte das condições 

concretas de vida para estabelecer, pelo diálogo, processos educativos 

capazes de melhorar sua vida. A problematização é uma forma de explicar 

uma situação, e também uma escolha pedagógica na qual a participação de 

todos é estimulada, em todos os momentos. Ao mesmo tempo em que 

trazem suas ideias – ensinam – as pessoas aprendem. E, ao aprenderem, 

crescem e se tornam mais fortes. 

 

A educação popular configura-se na expressão da participação dos indivíduos na 

discussão e proposição de soluções coletivas para os problemas. Não se está dizendo aqui, 

numa visão reducionista, que seja tarefa dos indivíduos resolverem por si só suas questões. 

Muito pelo contrário, conclamam-se os indivíduos a serem sujeitos da história e de seu 

processo de saúde cuidado, o que envolve esforços de todos os sujeitos imbricados nesta 

relação: usuários, profissionais, gestores e instituições. Para Stotz (2004, p. 05), a Educação 

Popular, especialmente no campo da saúde, 

 
é parte de um movimento mais amplo, seria mais correto falar que é 

patrimônio comum de pessoas que participam em redes de movimentos 

sociais. A Educação Popular e Saúde é um campo de teoria e prática que, 

enraizada em matrizes diferentes – humanista, cristã e socialista –, encontra 

seu denominador comum no pensamento de Paulo Freire. Ela se contrapõe 

ao autoritarismo vigente na cultura sanitária e no modo tradicional de 

definir técnica e politicamente intervenções na área da saúde e orientasse 

por modos alternativos e bastante diferenciados de lutar pela transformação 

das relações de subordinação e de opressão, em favor da autonomia, da 

participação das pessoas comuns e da interlocução entre os saberes e 

práticas. 

 

Stotz (2004) chama a atenção para o fato de que a Educação Popular, operacionalizada 

de forma a levar em consideração as experiências dos educandos e esgotando todas as 

possibilidades de cuidado disponíveis nos serviços, contribui para a satisfação das 

necessidades de saúde da população, na medida em que também é objetivo da Educação 

Popular buscar romper com a segmentação e a focalização da atenção em saúde, no sentido de 

construir um sistema de saúde sob pilares mais democráticos e menos cerceadores do direito a 

um cuidado integral, em que os atores sociais envolvidos – profissionais, usuários e 

instituições – possam vislumbrar práticas mais horizontais e menos verticais.   

Importante destacar que, influenciadas pelos preceitos da Educação Popular no que 

tange ao aspecto político do educar como promotor de cidadania e mudança do processo de 

cuidado, as práticas educativas em saúde passaram, aos poucos, também a ser desenvolvidas 

através de uma intervenção não restrita ao comportamento pessoal de cada um, mas sob uma 
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perspectiva de totalidade, atuando sobre os determinantes sociais que também envolvem o 

processo saúde-doença.  

Os determinantes sociais da saúde ligam-se às condições de vida e trabalho dos 

indivíduos e de grupos da população. São os fatores sociais, econômicos, culturais, 

étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais imbricados nas situações-problema. Segundo 

Buss & Filho (2007, p. 78), aportados em Krieger (2001), os determinantes sociais da saúde 

seriam “fatores e mecanismos através dos quais as condições sociais afetam a saúde e que 

potencialmente podem ser alterados através de ações baseadas em informação”. 

A educação popular em saúde requer um diálogo franco e aberto, em que se possa 

conhecer a vida e os problemas do outro. Só assim, nesta relação de proximidade, é que o 

cuidado pode se materializar como processo construído conjuntamente e não individualmente, 

numa perspectiva tradicional. Logo, a educação popular em saúde 

 
considera o saber comum das pessoas sobre a experiência de adoecimento e 

de cura, adquirido através de sua história de vida e de sua cultura, o ponto 

de partida do processo educativo. É por isso também que os meios 

frequentemente utilizados pelos educadores populares têm mais a ver com a 

dinâmica da vida popular: rodas de conversa, diagnósticos participativos, 

assembleias e manifestações da cultura popular. E também a preocupação 

em dar um caráter resolutivo às conferências de saúde em cada nível de 

organização – bairro, distrito, cidade, estado, país – por meio da ampliação 

da participação popular (STOTZ e BORNSTEIN, 2007, p. 45). 

 

Partindo desse pressuposto, a aliança entre saber popular e científico permeia 

elementos como identidade (quem são estes usuários, ao que eles aspiram), consciência (o 

que ele sabe sobre seu quadro de saúde, como se vê e enfrenta os problemas decorrentes de tal 

quadro), relações sociais (como interage com seu meio, com os serviços de saúde), cultura 

(entendida como “conhecimento acumulado, sistematizado, interpretativo e explicativo, e não 

como cultura barbarizada, forma decaída da cultura hegemônica, mera e pobre expressão do 

particular”) (MARTINS apud VALLA, 2000, p. 25), entre outros. 

Segundo Stotz (2004), o conhecimento científico não é absoluto, pois é limitado 

devido à complexidade dos problemas de saúde. Como não possui respostas para todas as 

questões que envolvem o cuidado, necessita do diálogo com quem cuida para traçar em 

conjunto as possíveis soluções. Este diálogo, e não monólogo, necessita de um elemento 

presente no enfoque da Educação Popular que diz respeito à problematização, implicando, 

segundo o autor,  

 
(...) a identificação de questões de modo inseparável dos meios ou recursos 

de que tanto os serviços como grupos populares envolvidos dispõem para 

tentar respondê-las. Na medida em que estão em interação grupos sociais 

distintos inclusive pela forma de conhecer, uma abordagem comum dos 

problemas de saúde implica a elaboração de uma base conceitual comum 

para pensar estes problemas (id. 2004, p. 09). 

 

No exercício da problematização, a interação dialógica que permita a troca de 

experiências e saberes é fundamental no processo de enfrentamento dos problemas de saúde, e 

o “resultado deste processo no âmbito dos serviços e do sistema de saúde será a produtividade 

social, porque os recursos públicos, orientados de modo a garantir ações de saúde integral, 
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resultarão de fato nas melhores formas de encaminhar os problemas de saúde e de garantir 

qualidade de vida à população” (id. 2004, p. 09). 

No desenvolvimento das práticas educativas em saúde, não se trata de adotar um único 

enfoque como absoluto - se tradicional ou emancipatório - pois cada um deles captura 

elementos uns dos outros. O importante nas práticas educativas é que elas sejam 

desenvolvidas à luz das necessidades de saúde apresentadas pela população demandante dos 

serviços e que os profissionais estejam capacitados para realizar o exercício da fala e da 

escuta qualificados. Como aponta Vasconcelos (apud STOTZ, 2004, p. 09),  

 
(...). Modos de sentir, pensar e agir interagem permanentemente com outros 

modos diferentes de sentir, pensar e agir. Na formação de pessoas mais 

sabidas, devem ser criadas oportunidades de intercâmbio de culturas. E as 

pessoas mudarão quando desejarem mudar e quando tiverem condições 

objetivas e subjetivas de optar por um outro jeito de viver. (...). 

 

Na prática educativa em saúde em que se queira contribuir para a promoção da saúde – 

logo, uma prática educativa pautada no educar para o cuidado integral – , quem educa, ou 

facilita o processo, deve colocar o indivíduo como sujeito na ação, assim como o próprio 

indivíduo deve sentir-se nesta condição. É justamente o chamado à participação dos 

indivíduos no processo de cuidado que diferencia a prática educativa ampla da restritiva, uma 

vez que a última, voltada apenas para o prescritivo, coloca o indivíduo na condição de 

portador da doença “X” – a aids, por exemplo – e que, ao saber de seu diagnóstico, deve 

seguir a prescrição profissional que dita as providências a serem tomadas.  

O cuidado integral sustentado por uma prática educativa materializa-se através da 

“interação entre dois ou mais sujeitos visando ao alívio de um sofrimento ou ao alcance de um 

bem-estar, sempre mediada por saberes especificamente voltados para essa finalidade” 

(AYRES, 2004, p. 74). Cuidar não seria apenas projetar a responsabilidade no outro, mas 

cuidar em conjunto com o outro, responsabilizando-se mutuamente, redundando em um 

cuidar “como modo de interação nas e pelas práticas de saúde” (id. 2004, p. 81). 

Pensar o cuidado como construção coletiva nas práticas educativas, ou seja, que 

demanda o envolvimento de outros atores e saberes que não apenas a área biomédica, torna-se 

uma tarefa árdua, pois, como aponta Ayres (2004, p. 81), por mais que a medicina tenha se 

tornado “medicina social”, ampliando sua esfera de intervenção ao “campo das relações 

sociais”, tal processo não “afetou radicalmente o caráter individual do cuidado de si, 

especialmente quando se trata das ações de assistência médica” (id.), pois ainda é “sobre o 

corpo dos indivíduos que as tecnologias do social são aplicadas, disciplinando-os, regulando-

os e potencializando-os como força produtiva” (id.). Como exemplo dessas tecnologias, ainda 

são presentes as ligadas à questão de higiene e comportamentos de risco.   

A prática educativa em saúde, visando à capacitação dos sujeitos e grupos para o 

enfrentamento de seus problemas, instrui o indivíduo, de forma conjunta, a compreender sua 

situação a partir de sua condição de vida, tendo um pouco mais de segurança para fazer 

escolhas a partir de sua vivência, valores, trocas de experiência, e não simplesmente seguir o 

destino escolhido por outrem. Entretanto, só é possível pensar uma prática educativa ampla, a 

que neste trabalho será considerada como integral, se a mesma advier das necessidades de 

saúde apresentadas por indivíduos e grupos e não aquela imposta por manuais e prescrições, 

dosadas pelo juízo de valor de seus adotantes (educadores/profissionais de saúde). 

A prática educativa, sob os pilares da participação, da cidadania, da dialogicidade, do 

acesso e do controle social, pode ser percebida como estratégia que privilegia um modelo de 
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prática já visualizado nos anos 50 e, com a Educação Popular, voltou a ganhar força nas 

décadas seguintes: o de solução-do-problema.  

Na literatura que trata do assunto, destacam-se os estudos de Perlmann
2
 (1976) ao 

evidenciar que o modelo “solução-do-problema” requer processo de aprendizagem, ou seja, 

aprender a lidar com as situações que aparecem no cotidiano. Isso porque, sendo a vida 

humana um processo de solução de problemas, os indivíduos em suas relações com o outro, 

com as circunstâncias, serviços e instituições, agem no sentido de resolver questões, buscando 

a qualidade de vida. Os elementos utilizados para a solução dos entraves cotidianos, que 

podem estar inscritos na saúde, na educação, no trabalho, na família, entre outros, são a 

percepção, apreensão, compreensão, julgamento, seleção dos fatos que ocorrem e incidem na 

vida das pessoas. 

Para lidar com as situações-problema, faz-se necessária a busca de soluções conjuntas 

construídas na mediação dos profissionais com os usuários. Isso significa que os indivíduos 

não têm que resolver os problemas sozinhos, pois, muitos deles rebatem no âmbito coletivo e 

não somente no individual. Um exemplo clássico de que as soluções também devem ser 

coletivas é a escassez de consultas no posto de saúde: individualmente, a solução para esta 

escassez seria pagar uma consulta na rede particular; a solução coletiva seria discutir no 

Conselho a demanda reprimida, acionando os órgãos competentes para exercício desse direito. 

No processo de resolução de situações-problema, encontram-se estreitamente 

relacionados, além dos indivíduos, os profissionais, os serviços e todo arcabouço técnico-

operacional disponível. Segundo Perlman (1976:34), na solução de problemas estão os “4 Ps”: 

 
Uma pessoa assediada por um problema procura solução em um local [place] 

(obra social ou outra instituição social) e lhe é oferecida ajuda por um 

profissional, cujo processo o profissional simultaneamente engaja e 

intensifica suas (...) capacidades de solucionar os problemas e/ou intensificar 

(...) recursos para consegui-lo. 

 

Dito de outra forma: o usuário tem um problema de saúde ou necessidade de saúde, 

recorre a um serviço de saúde e busca um processo de trabalho acolhedor e interativo, voltado 

para discutir e orientar decisões a serem tomadas pelo usuário. O usuário, neste processo, 

aprende a solucionar seu problema de saúde e, gradativamente, se qualifica para novas 

decisões, assegura a formação da cidadania e fortalece a compreensão de seus direitos, entre 

eles o direito de receber toda informação sobre seu estado de saúde.  

Culturalmente, quando o problema aparece, os indivíduos procuram as instituições e 

profissionais para resolvê-los. Muitas vezes, esperam respostas imediatas o que não ocorre na 

maioria dos casos. Nos processos educativos, as respostas não devem ser dadas apenas por 

uma parte – os profissionais – ainda que seja necessária sua intervenção.  

A prestação do serviço com qualidade é importante (uma boa anamnese, a escuta 

atenta às demandas, buscando alcançar as necessidades dos indivíduos), mas o sucesso da 

intervenção depende da compreensão que os usuários irão ter de sua condição de saúde e isso 

só é possível através de um processo reflexivo, dialógico, na responsabilidade compartilhada 

por ambos. Assim, na solução de problemas, Perlman (1976) explicita que, através de 

                                                           
2
Autora do Serviço Social trouxe sua contribuição à prática educativa ao destacar a importância do não fazer 

para, mas com o indivíduo. Nas décadas subsequentes, outros autores também viriam a defender a forma 

conjunta de educar e de fazer saúde, calcando seus estudos em novas bases como a freiriana.  
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processos educativos, o que se objetiva é fortalecer e motivar o usuário; exercitar suas 

capacidades de pensar e agir (uma vez que o indivíduo tem um saber que deve ser 

considerado); divulgar e tornar acessíveis os direitos – pois a inserção em uma política 

pública pode resolver um problema de ordem material, por exemplo. 

Os “4 Ps” adotados por Perlman (1976) estão em constante interação. Num quadro de 

saúde, por exemplo, o usuário procura o serviço de saúde, fala sobre o que lhe aflige e recebe 

explicações e orientações. Receber informação qualificada sobre o seu estado de saúde é 

primordial para que o problema seja resolvido ou, ao menos controlado. Bem informar o 

usuário, esclarecendo suas dúvidas e acolhendo suas angústias revela o caráter responsivo do 

serviço em relação à população. A responsabilização desencadeia outros processos como o de 

acolhimento e vínculo, ampliando a reflexão de todos os atores sociais envolvidos no cuidado 

em saúde, proporcionando ou despertando capacidades para solução das questões 

apresentadas, rompendo a aparência, buscando a essência dos fatos. 

Ao se pensar os elementos de uma prática educativa ampla, integral, cunhados a partir 

dos anos 1970, pode-se perceber alguns aspectos que remetem aos passos elencados por 

Perlman (1976) para se chegar à solução dos problemas. Primeiramente, deve-se identificar o 

problema, a questão que aflige o usuário – se o vírus da aids, se o problema com o filho, o 

desemprego, entre outros –. A partir daí, compreender como o usuário se sente frente a tal 

questão – como lida, o que representa o fato para si e sua rede de relações. Depois, perceber o 

que pode ser feito, que tecnologias poderão ser empregadas, que outros setores e serviços 

poderão ser acionados, as vias de acesso, o potencial de solução, etc. 

Estes passos não devem ser compreendidos como estáticos, lineares, mas em constante 

movimento, dependentes de uma relação dialógica materializada pelo exercício da fala e da 

escuta. Em processos educativos cujo objetivo é fomentar espaços de discussão e reflexão 

para solução de problemas, a tônica é despertar para a visão do usuário não como “portador de 

problema ou vítima” (PERLMAN, 1976, p. 45), mas como indivíduo portador de direitos, 

capaz de refletir sobre suas condições de vida e saúde, tomando decisões e fazendo escolhas 

importantes para si e para seu meio, não porque alguém mandou que o fizesse, mas porque 

compreendeu o processo. 

Em seu ensaio, Perlman não aprofundou as discussões da prática educativa – onde 

quer que ela se dê – pautada em necessidades. Entretanto, seu modelo de solução-do-

problema remete a pensar que esta "solução" dar-se-á de fato se houver observância às 

necessidades de saúde apresentadas pelos indivíduos. Assim, como Perlman nos anos 50 

ensaiava uma postura diferenciada no trato do usuário – o que pode inferir certa proximidade 

com o pensamento de Freire e das práticas educativas mais amplas/integrais –, Heller, na 

década de 70, trazia sua contribuição quanto à discussão das necessidades. 

No ensaio de Heller “Teoria de las necesidades em Marx” (1986, 2ª edição), as 

necessidades não têm só uma conotação econômica, como se os indivíduos tivessem apenas 

necessidades materiais, imediatas. Para Heller, as necessidades pensadas apenas sob o prisma 

material desencadeiam um processo de superficialidade às práticas, na medida em que cuidam 

da aparência e não se chega à essência dos fatos. Para a autora, o processo de alienação dos 

sujeitos começa pelo imediatismo oculto por trás das demandas que, resolvidas rapidamente, 

obstaculizam os indivíduos a pensarem questões mais profundas, a refletirem sobre o que 

realmente precisam, desejam, e a discutirem coletivamente estratégias de luta pela garantia 

das reais necessidades. 

Por outro lado, Heller (1986) nos adverte que o processo de percepção dessas 

necessidades não é algo fácil; na medida em que o primeiro elemento que aparece geralmente 

é a demanda a ser resolvida. Entretanto, em um exercício de escuta qualificada, pode-se, a 
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partir da demanda (aparência), descobrir uma necessidade (essência), que é maior e mais 

complexa. Assim, para Heller (1986), as verdadeiras necessidades são aquelas ligadas à 

emancipação humana desencadeada pela reflexão global e não aparente das situações. 

De acordo com o pensamento de Heller, o fortalecimento dos indivíduos pode ocorrer 

a partir da reflexão de suas condições de vida, redundando em seu fortalecimento como 

sujeitos portadores de direitos. Isso significa que, trazendo esta discussão para o campo da 

saúde, os indivíduos teriam a possibilidade de lutar pela ampliação do acesso e qualidade dos 

serviços, já que suas necessidades de saúde não se limitam às corriqueiras demandas 

apresentadas.  

Na discussão das necessidades em saúde, Stotz as define como “(...) necessidades de 

milhões de indivíduos e, ao mesmo tempo, necessidades coletivas” (id., 1993, p. 21). 

Necessidades estas que não devem ser arbitradas pelo educador, mas captadas da realidade em 

que vive a população. Na saúde, as necessidades se ligam ao "conceito que se tem de saúde” e 

“falar em necessidades de saúde significa admitir a saúde como um direito dos cidadãos e um 

dever do Estado” e, mais ainda, “necessidades são individualmente sentidas; são biológica e 

socialmente determinadas; sua atenção, satisfeita socialmente, é o sinal de seu 

reconhecimento” (STOTZ, 2004, p. 01; 03). 

Na adoção das necessidades de saúde apresentadas pela população para o 

desencadeamento de práticas educativas mais amplas, Cecílio (2001), ancorado no 

pensamento de Stotz (1991), aponta que tais necessidades possuem potencial para ajudar os 

profissionais e serviços de saúde a desenvolverem uma escuta qualificada “das pessoas que 

buscam ‘cuidados de saúde’, tomando suas necessidades como centro de suas intervenções e 

práticas” (CECÍLIO, 2001, p. 113-114).  

Segundo Cecílio (2001) – a partir das indicações de Stotz (1991) –, as necessidades de 

saúde “são social e historicamente determinadas/construídas (...)” (id. 2001, p. 114). Partindo 

desse pressuposto, o autor evidencia que as necessidades de saúde, assim constituídas, podem 

ser trabalhadas em quatro conjuntos: Boas Condições de Vida; Acesso; Criação de Vínculos; 

Autonomia.  

O primeiro conjunto que compreende as necessidades de saúde “Boas Condições de 

Vida” evidencia que o modo como se vive, o grau de acesso aos mínimos sociais como 

condições de trabalho, moradia, renda, saneamento básico, escolaridade, lazer, entre outros, 

implica necessidades de saúde diferenciadas, já que quanto mais alijado dos direitos sociais, 

mais vulnerável se torna o indivíduo (CECÍLIO, 2001). 

Acoplada às condições de vida que interferem na condição de saúde se situa a questão 

do “Acesso”, uma vez que o sujeito possui a necessidade de acessar os serviços e ter ao seu 

alcance as tecnologias de saúde capazes de proporcionar melhoria à sua vida. Pertinente à esta 

questão, Cecílio (2001), recuperando o pensamento de Merhy (1997) a respeito das 

tecnologias leves, leve-duras e duras, aponta que cada tecnologia – não importando se mais ou 

menos complexa – será aplicada “a partir da necessidade de cada pessoa, em cada singular 

momento que vive” (id, 2001, p. 115). 

 

 

Conclusão 

 

 

Na prática educativa pautada em necessidades, que determinarão o tipo de tecnologia a 

ser adotada, a construção de “Vínculos” entre profissionais e usuários – vínculo entendido 

como aponta Cecílio (2001, p. 115) “enquanto referência e relação de confiança, algo como o 
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rosto do ‘sistema’ de saúde para o usuário. (...) o estabelecimento de uma relação contínua no 
tempo, pessoal e intransferível, calorosa: encontro de subjetividades” – torna-se importante 
estratégia de aproximação com os indivíduos na apreensão de necessidades, na medida em que 
facilita o processo de horizontalização das relações de cuidado, impulsionando o debate sobre as 
situações-problema, contribuindo para o fomento à autonomia dos sujeitos. 

Em se tratando de “Autonomia”, quarto conjunto de necessidades, Cecílio (2001, p. 

115) aponta que a mesma “(...) implicaria a possibilidade de reconstrução, pelos sujeitos, dos 

sentidos de sua vida e esta ressignificação teria peso efetivo no seu modo de viver, incluindo 

aí a luta pela satisfação de suas necessidades de forma mais ampla”.  

Desenvolver práticas educativas em saúde pautadas nestes quatro conjuntos de 

necessidades não se configura tarefa das mais fáceis; isso porque os profissionais e serviços 

estão acostumados a trabalhar com demandas que são apenas a primeira evidência de uma 

necessidade que, com certeza, é maior e mais complexa. Decodificar as necessidades 

camufladas em demandas exige um esforço de aproximação dos serviços/profissionais com os 

usuários, no sentido de um compromisso e preocupação “(...) de se fazer a melhor escuta 

possível das necessidades de saúde trazidas (...) [pelo indivíduo] que busca o serviço” (id. 

2001, p. 116).  

No campo das práticas educativas mais amplas, o conceito de educar em saúde 

proposto passou a privilegiar o agir político, objetivando a capacitação dos indivíduos para 

busca e conquista de direitos. Sob este prisma, a saúde, produto histórico e social, não teria 

sua intervenção voltada para o desenho do comportamento individual; as práticas educativas 

teriam como horizonte o esforço para compreender e lidar com fatores que desencadeiam o 

adoecimento da população, numa perspectiva de qualificação dos serviços de saúde para 

enfrentamento da realidade.  
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