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A	 educação	 em	 saúde	 no	 Programa	
Saúde	da	Família	 -	PSF	e	para	o	PSF	pode	
ser	 mais	 bem	 compreendida	 como	 todo	
processo	de	ensino-aprendizagem,	ou	seja,	
não	 é	 algo	 estático,	 mas	 em	 permanente	
construção.	Assim	como	o	PSF	e	o	Sistema	
Único	de	Saúde	-	SUS,	de	direito	e	de	fato,	
também	não	é	um	“sistema	pronto”,	mas	um	
processo,	um	caminho	que	é	o	resultado	de	
longos	 anos	 de	 movimento	 sanitário,	 bus-
cando	 a	 descentralização,	 a	 universalidade	
de	acesso,	a	eqüidade	e	a	participação	po-
pular.	A	8ª	Conferência	Nacional	de	Saúde,	
em	 1986,	 cujo	 relatório	 embasou	 o	 texto	
da	Constituição	de	1988,	instituiu	o	Sistema	
Único	de	Saúde	no	papel,	mas	a	prática	e	a	
luta	para	que	seus	princípios	sejam	respei-
tados	 são	 cotidianas	 e	 ainda	 estão	 sendo	
escritas.	Sabemos	que	a	escrita	e	a	história	
denunciam	descasos	de	longos	anos,	desde	
a	mais	 tenra	 idade	do	nosso	país.	Segundo	
Bertolli	(2001),	as	doenças	tropicais,	as	guer-
ras	 e	o	 isolamento	eram	um	 impedimento	
para	o	sonho	português	na	nova	colônia	da	
América.	A	população	colonial,	rica	ou	pobre,	
preferia	utilizar	os	remédios	recomendados	
pelos	curandeiros	negros	ou	indígenas	e,	até,	
recorria	aos	padres	da	Companhia	de	Jesus.	
Tais	escolhas	são	compreensíveis,	visto	que	

epidemias,	 como	a	da	 varíola,	 não	 sofriam	
qualquer	impacto	com	a	presença	de	médi-
cos	formados	na	Europa	que,	além	de	serem	
poucos,	cobravam	muito	por	seus	serviços.	
Ainda,	algumas	condutas	médicas	implicavam	
o	isolamento	dos	doentes	e,	ainda,	procedi-
mentos	dolorosos.	As	práticas	populares	de	
cuidado	e	cura	agregavam	uma	linguagem	e	
uma	forma	de	ver	os	problemas	mais	aceitas	
pelas	pessoas.	Para	muitos	pacientes,	como	
acontece	até	os	dias	de	hoje,	parecia	haver	
espaço	para	diferentes	formas	de	cura	e	dife-
rentes	profissionais	e	suas	medicinas.	Assim,	
a	Medicina,	 já	no	Brasil	 imperial,	mostrava	
a	 distância	 do	 discurso	 médico	 oficial	 das	
práticas	populares	mais	corriqueiras.	Mesmo	
com	a	fundação	das	primeiras	faculdades	de	
Medicina	no	Rio	de	Janeiro,	em	1813,	e	na	
Bahia,	em	1815,	a	situação	não	se	modificava	
quanto	às	escolhas.	

No	 final	 do	 Segundo	Reinado,	o	Brasil	
tinha	a	fama	de	ser	um	dos	países	mais	insa-
lubres	do	planeta.	Enquanto	isso,	as	milícias	
disparavam	canhões	para	movimentar	o	ar	
e	afastar	os	perigosos	“miasmas”.	A	adoção	
do	regime	republicano	manteve,	pelo	menos	
em	boa	parte,	a	política	da	desigualdade	que	
beneficiava	os	grupos	sociais	mais	ricos,	con-
denando	a	maioria	da	população	a	condições	
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precárias	de	 vida.	As	 faculdades	brasileiras	
foram	 conservadoras	 e	 demoraram	 para	
aplicar	as	novas	descobertas	de	Louis	Pas-
teur	e	Claude	Bernard.	Assim,	entre	1890	
e	1900,	a	 febre	amarela,	a	varíola,	a	peste	
bubônica,	a	febre	tifóide	e	a	cólera	mataram	
milhares	de	pessoas.	Como	crescer	frente	a	
essas	calamidades?	Como	manter	o	“capital	
humano”	com	vida	útil,	necessária	à	expan-
são	da	produção	industrial	iniciante?	Como	
resposta	a	essas	perguntas,	nasce	o	primeiro	
modelo	de	assistência	à	saúde:	o	sanitarismo	
campanhista.	Começam	as	 fiscalizações,	 as	
desinfecções,	 as	hospitalizações	compulsó-
rias	 das	 vítimas	 das	 doenças	 contagiosas	 e	
dos	doentes	mentais.	O	desejo	da	república	
higienista	era	superar	a	barbárie.	Uma	grande	
parte	da	elite	intelectual	acreditava	que	a	bai-
xa	produtividade	econômica	da	população	e	
as	inúmeras	pestes	se	deviam	à	má	qualidade	
da	“raça	brasileira”	-	a	má	qualidade	do	povo	
era	o	que	atrasava	o	projeto	econômico	do	
país.	Nestes	tempos	de	Emílio	Ribas,	Adolfo	
Lutz,	Oswaldo	Cruz,	Carlos	Chagas,	Artur	
Neiva,	Rocha	Lima	e	Otávio	de	Freitas,	apa-
receram	os	formulários	e	almanaques,	o	Jeca	
Tatu,	a	fiscalização	de	ruas	e	casas,	a	derru-
bada	de	cortiços,	a	destruição	de	favelas	e	a	
célebre	Revolta	da	Vacina.	As	soluções	para	
os	problemas	de	saúde	continuavam	benefi-
ciando	uma	pequena	parcela	da	população.	
A	gripe	espanhola,	em	1918,	calou	as	vozes	
de	muitos	trabalhadores	pobres.	Fugindo	da	
peste,	muitos	aristocratas	deixaram	a	urbe,	
os	pobres	contaminados	e	os	doentes	entre-
gues	à	própria	sorte.

Com	Getúlio	Vargas,	houve	a	centraliza-
ção	das	decisões	na	área	da	saúde,	delegan-

do-as	a	políticos	e	burocratas.	Os	médicos	
foram	 excluídos	 do	 processo,	 uma	 prática	
que	se	repete	em	outros	tempos,	inclusive	
nos	dias	de	hoje.	As	primeiras	leis	trabalhistas	
foram	de	grande	importância,	mas	a	atenção	
à	 saúde	 continuava	 precária.	 Os	 primeiros	
movimentos	de	educação	em	saúde	surgiram	
através	de	cartazes	e	panfletos	educativos,	
porém	grande	parte	da	população	era	anal-
fabeta.	 Assim,	 os	 programas	 de	 rádio	 se	
encarregaram	das	informações	sobre	higiene	
e	 prevenção	 de	 doenças.	 O	 investimento	
no	setor	saúde	era	pequeno	e,	em	1942,	a	
maior	parte	dos	recrutas	selecionados	para	
formar	a	Força	Expedicionária	Brasileira	tinha	
a	saúde	comprometida,	conta	Bertolli	(2001).	
Em	 tempos	 de	 guerra,	 éramos	 “aliados”,	
porém	 nosso	 governo	 era	 uma	 ditadura,	
simpatizante	do	nazismo.	A	nossa	elite	ad-
mirava	a	Medicina	germânica	e	o	tipo	ariano,	
e	a	Medicina	Sanitária	tinha	um	discurso	de	
inspiração	 fascista	 e	 racista:	 a	 “raça	 pura”	
era	tida	como	biologicamente	forte,	motivo	
de	 sucesso	 de	 nações	 arianas.	 O	 Brasil	 do	
pós-guerra	continuou	a	ser	uma	das	nações	
mais	doentes	do	mundo.	Na	década	de	50,	
Pinotti	(apud	BERTOLLI,	2001)	afirma	que	
a	esperança	média	de	vida	de	um	brasileiro	
era	de	51	anos,	em	Porto	Alegre,	e	37	anos,	
em	Recife.	No	sertão	nordestino,	as	pessoas	
viviam	em	torno	de	30	anos,	média	de	vida	
da	 população	 européia	 no	 momento	 mais	
crítico	 da	 Idade	 Média!	 Nem	 a	 criação	 do	
Ministério	da	Saúde,	em	1953,	garantia	mais	
recursos,	mas	garantia	interferência	política,	
com	negociações	de	leitos	hospitalares,	am-
bulâncias	e	até	vacinas!
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Nas	décadas	de	60	e	70,	Minayo	(1992,	
p.	 38)	 reflete	 que	 as	 abordagens	 fenome-
nológicas	 presentes	 no	 campo	 da	 saúde	
“questionarão	a	onipotência	e	a	onipresença	
do	Estado	sobre	os	indivíduos”,	bem	como	
“a	arbitrariedade	impositiva	das	classes	do-
minantes	através	dos	sistemas	de	saúde”.	A	
crítica	social	intensa	das	relações	de	produ-
ção	e	de	poderes	e	da	onda	de	desenvolvi-
mentismo,	que	não	atingia	as	camadas	mais	
pobres	da	população,	trazia	idéias	marxistas,	
especialmente	nos	anos	70.	O	caos	social	e	
ecológico	das	grandes	cidades,	a	corrida	ar-
mamentista,	a	ditadura	militar,	entre	outros,	
fizeram	crescer	um	movimento	de	oposição,	
de	questionamento	profundo	dessa	ciência	
de	grandes	verdades.	Em	1968,	García	(apud 
MINAyO,	1992,	p.	61)	comenta	que	cresce-
ram	aceleradamente	os	trabalhos	sobre	ética	
médica,	movimento	no	sentido	de	criar	uma	
consciência	 dos	 direitos	 dos	 usuários	 dos	
serviços	de	saúde	e	luta,	“repúdio	ao	domínio	
controlador	do	 fazer	e	saber	médico”.	No	
mundo	inteiro,	surgem	as	comissões	éticas	
nas	pesquisas	em	saúde.	Na	esfera	governa-
mental,	a	pressão	sindical	fez	a	Previdência	
assumir	a	assistência	médico-hospitalar	mar-
cada	pela	baixa	qualidade,	pelas	filas	e	pelo	
descaso.	A	pressão	da	“medicina	paga”,	unida	
a	interesses	políticos,	garantiu	privilégios	pa-
ra	grupos	privados	prestadores	de	serviços	
médico-hospitalares.	 O	 modelo	 médico-
assistencial	privatista	aí	 instituído	perdurou	
por	toda	a	ditadura	militar,	beneficiando	os	
hospitais	particulares.	Algum	dinheiro	foi	di-
recionado	para	as	campanhas	de	vacinação,	e	
quase	nada	sobrava	para	investir	nos	sistemas	
de	distribuição	de	água	tratada	e	de	coleta	

de	esgoto.	A	censura	militar	calou	o	número	
de	mortos	na	epidemia	de	meningite	entre	
1971	e	1974.	As	crianças	com	as	seqüelas	
neurológicas	 da	 meningite	 também	 foram	
silenciadas.	 Em	 1960,	 veio	 o	 INPS	 e,	 em	
1971,	o	Funrural.	Na	década	de	70,	surgiu	a	
medicina	de	grupo,	os	tais	“convênios”	que	
prometem,	a	preços	cômodos,	uma	atenção	
de	mais	qualidade.	O	Brasil	começa	a	ser	um	
bom	mercado	para	a	indústria	farmacêutica.	
Drogas	de	eficiência	duvidosa,	e	até	proibidas	
em	outros	países,	começaram	a	ser	vendidas,	
com	preços	determinados	pelos	respectivos	
laboratórios	estrangeiros.	Fazia	parte	da	aco-
lhida	oficial	o	incentivo	a	empreendimentos	
internacionais.	Em	1976,	conforme	Bertolli	
(2001),	 existiam	 cerca	 de	 cinco	 mil	 remé-
dios	considerados	supérfluos	nas	 farmácias	
brasileiras.	Em	1976,	conforme	Giacomazzi	
(1993),	surge	o	PREV-SAÚDE,	o	que	seria	
a	 fase	 inicial	de	um	programa	de	Medicina	
Comunitária.	 Nessa	 linha,	 ainda	 surgiram,	
outros	planos	dos	Ministérios	da	Saúde	e	Pre-
vidência	Social.	A	saúde	para	o	movimento	
sanitário	extrapola	os	limites	e	os	saberes	das	
práticas	médicas,	trazendo	o	entendimento	
da	produção	social	da	doença.

Apesar	da	8ª	Conferência	de	Saúde	e	da	
criação	do	SUS,	os	anos	80	não	trouxeram	
grandes	mudanças,	continuamos	doentes:	em	
1983,	cerca	de	45%	dos	jovens	que	se	alis-
tam	nas	Forças	Armadas	são	dispensados	por	
insuficiência	física.	Nem	mesmo	o	aumento	
do	número	de	escolas	médicas,	de	28	para	75	
em	20	anos,	alterou	a	situação;	ao	contrário,	
houve	dificuldades	no	mercado	de	trabalho,	
baixos	salários,	más	condições	de	trabalho,	
proletarização	 dos	 profissionais,	 com	 ne-
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cessidade	de	manter	dois,	três	empregos	e,	
assim,	mais	possibilidades	de	erros	médicos.	
Os	erros,	somados	a	uma	 imprensa	sensa-
cionalista,	 promovem	 desconfiança	 geral.	
Obviamente	a	escolas	médicas	que	surgiram	
entre	os	anos	60	e	80	traziam	as	normas	de	
um	 modelo	 médico-hospitalocêntrico	 que	
bem	 servia	 à	 ordem	 econômica	 e	 política	
vigentes.	Os	anos	90	trazem	a	necessidade	de	
consolidação	do	SUS,	que	ganha	força	com	a	
criação	do	PACS	e	PSF	e,	portanto,	a	valori-
zação	da	Medicina	Comunitária.	Importante	
lembrar	que	a	Medicina	Comunitária	nasce-
ra	nos	anos	60,	nos	Estados	Unidos	e,	nos	
anos	70,	no	Brasil.	Segundo	Knauth	(1991),	
nos	Estados	Unidos,	a	proposta	é	vinculada	
ao	Estado,	tencionando	a	racionalização	de	
recursos	e	cumprindo	a	função	de	controle	
social,	 o	 que	 explica	 o	 direcionamento	 da	
prática,	principalmente,	aos	“guetos”	urba-
nos,	enquanto,	no	Brasil,	conforme	vemos,	
é	uma	tentativa	de	reativação	do	sistema	de	
Saúde	 Pública,	 nascendo	 junto	 com	 todos	
os	 conflitos	 e	 buscas	 de	 uma	 década	 de	
silêncios	e	perseguições.	Ainda,	diversa	dos	
Estados	 Unidos,	 a	 prática	 nasceu	 a	 partir	
de	modelos	estabelecidos	para	populações	
rurais	que	bem	serviam	às	questões	urbanas:	
assim,	 a	 denominação	 de	 Medicina	 Rural,	
que	 nos	 remete	 ao	 médico	 percorrendo	
longas	distâncias,	visitando	uma	parturiente,	
um	moribundo	–	que,	antes	permanecia	em	
casa...	 –	 ou	 uma	 criança	 com	 febre,	 cenas	
de	filmes	antigos.	Essa	velha	arte	renovada	
traz	de	volta	o	médico	que	atende	pessoas	
independente	 da	 idade,	 do	 sexo	 e	 do	 tipo	
de	problema	que	apresentem,	ampliando	os	
cuidados	para	a	família	e	a	comunidade	em	

que	se	encontra.	Importante	notar	é	que	o	
médico	de	família	de	hoje	tem	como	prática,	
na	maioria	dos	casos,	a	Atenção	Primária	nos	
serviços	públicos.	O	médico	de	família	“dos	
filmes	antigos”	cobrava	por	seus	serviços	e	
não	tinha	uma	formação	tão	direcionada	para	
a	prevenção	de	agravos	à	 saúde	 (até	pelas	
conquistas	e	descobertas	na	área,	especial-
mente	da	epidemiologia).	Certamente,	não	
estavam	no	script	das	cenas	os	pagamentos,	
até	para	não	se	tirar	o	romantismo.	É	certo	
que	a	beleza	romântica	existe	no	ato	de	cui-
dar	integralmente	do	indivíduo,	da	família,	re-
lacionando	,	enfim,	o	espaço	e	a	comunidade.	
Porém,	a	Medicina	de	Família	e	Comunidade,	
especialidade	 que	 hoje	 incorpora	 a	 filoso-
fia	 da	 Medicina	 Comunitária	 dos	 anos	 70,	
baseia-se	em	evidências,	 é	epidemiológica,	
racionaliza	recursos,	mobiliza	a	comunidade,	
incorpora	práticas	médicas	populares	e	pode	
orientar	na	gestão	dos	recursos	para	a	saúde.	
Funções	nada	românticas	ou	“cor-de-rosa”,	
no	 entanto,	 mais	 “verdes”	 no	 sentido	 de	
esperançosas,	 promovendo	 a	 socialização	
e	democratização	do	saber	médico	a	partir	
de	um	diálogo	contínuo	com	as	outras	pro-
fissões	 da	 área	 da	 saúde	 e	 com	 os	 grupos	
populares.

Falk	(1999)	divide	a	prática	da	Medicina	
de	Família	e	Comunidade	em	fases,	tomando	
como	 base	 os	 movimentos	 e	 vivências	 da	
especialidade	 no	 Rio	 Grande	 do	 Sul.	 Cabe	
dizer	que	mais	de	dois	terços	dos	médicos	
comunitários	que	atuaram	no	Brasil	até	1981	
vêm	dos	Programas	de	Residência	gaúchos:	
o	Grupo	Hospitalar	Conceição	 -	GHC	e	o	
Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo	-	CSEM,	
pioneiro	 no	 país	 e	 responsável	 por	 mais	
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de	 metade	 dos	 médicos	 comunitários	 até	
1981.	Assim,	a	história	da	especialidade	no	
Rio	Grande	do	Sul	legitima	essas	reflexões.	
Não	cabe,	no	momento,	falar	sobre	cada	um	
dos	períodos,	mas	merece	destaque	a	quinta	
fase,	iniciada	em	1994.	Em	1993,	é	criado,	
pelo	Ministério	da	Saúde,	o	PSF.	Com	gordos	
incentivos	financeiros	para	a	implantação	do	
programa,	 muitas	 prefeituras	 começaram	
a	 contratar	 médicos	 que	 se	 adequassem	 à	
“nova”	prática.	O	mercado	de	trabalho	para	
médicos	comunitários	cresceu	enormemen-
te,	e	os	programas	de	Residência	voltaram	
a	 ter	 vagas,	 bem	 como	 surgiram	 outros	
programas	e,	ainda,	cursos,	capacitações	e	
especializações	 na	 área.	 O	 momento	 atual	
já	consegue	desvencilhar-se	mais	da	prática	
do	PSF	e	enxergar	para	além	da	unidade	de	
saúde	e	equipe	básica	e	questionar	alguns	dos	
princípios	que	fizeram	parte	da	implantação.	
As	discussões	contam	com	a	possibilidade	da	
expansão	da	equipe	básica,	o	redimensiona-
mento	das	áreas,	a	consolidação	dos	vínculos	
empregatícios,	 a	 reestruturação	 do	 papel	
dos	agentes	comunitários,	o	sofrimento	de	
cuidadores	em	seus	processos	de	trabalho,	a	
multidisciplinariedade,	a	defesa	do	controle	
social,	a	organização	do	acesso	e	a	humani-
zação	da	atenção,	o	levantamento	de	novas	
prioridades	e	a	necessidade	de	capacitações	
constantes	em	programas	de	educação	con-
tinuada.	 Assim,	 o	 PSF	 tem	 um	 importante	
papel	 na	 construção	 de	 novas	 reflexões	 e	
novos	 conhecimentos	 que	 vão-se	 fazendo	
conforme	o	programa	vai-se	expandindo	e	
amadurecendo.	As	possibilidades,	as	dúvidas	
e	as	expectativas,	hoje,	são	muito	diferentes	
das	iniciais,	e,	se	esse	fato	causa	ansiedades	

e	decepções	em	alguns,	pode	e	deve	causar	
esperanças	em	tantos	outros	-	a	esperança	
de	que,	como	foi	dito,	está-se	fazendo	o	ca-
minho,	e	este	é	o	início	a	ser	construído	com	
muitas	mãos,	as	nossas	mãos.	As	pequenas	
grandes	dúvidas,	derrotas	e	vitórias	são	parte	
de	um	cotidiano	que	a	história	registrará	com	
a	tinta	do	aprendizado.	Lembremos	que,	ao	
longo	da	história	da	Saúde	Pública,	os	maiores	
interessados	 estiveram	 sempre	 à	 margem	
dos	processos,	das	mudanças	e	das	decisões,	
restando-lhes,	as	filas	e	as	dores,	e,	aos	mé-
dicos,	as	dúvidas,	o	cansaço	e,	também,	as	
dores.	O	abandono	de	mais	de	cinco	séculos	
dos	cuidados	à	saúde	dos	mais	necessitados	
proporciona,	hoje,	 resultados	assustadores	
no	Brasil	e	que,	com	certeza	,	um	programa	
relativamente	jovem	não	consiga	dar	conta,	
em	tão	pouco	tempo,	de	tantas	urgências.	É	
preciso,	 todos	os	dias,	 repensar	o	cuidado	
em	todas	as	dimensões:	 individuais,	 coleti-
vas,	nas	políticas	públicas	e	dentro	de	cada	
espaço	de	atenção,	dentro	de	cada	pequeno	
consultório	de	uma	Unidade	Básica	de	Saúde.	
Quem	planeja,	quem	cumpre,	quem	vive	de-
ve	possuir	o	sentimento	constante	da	possível	
construção	a	partir	da	escuta,	do	paciente,	
do	guarda,	do	funcionário	que	fica	na	portaria	
orientando	as	pessoas,	até	o	agente	de	saúde.	
Deve	haver	comprometimento	e,	para	isso,	
dividir,	e	compartilhar	saberes	e	práticas.	

O	PSF	e	a	possibilidade	de	organização	
da	Atenção	Básica,	respeitando	os	princípios	
do	SUS,	puderam	dar	 visibilidade	 aos	pro-
fissionais	que	não	só	pressionavam	politica-
mente	em	instâncias	superiores	de	decisão,	
mas,	também,	profissionais	que	tinham,	no	
cotidiano	 das	 favelas,	 pequenas	 iniciativas	
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de	 cuidado	 que	 respeitassem	 os	 valores	 e	
as	vozes,	bem	como	as	dores	das	pessoas.	
Nas	 associações	 de	 moradores,	 rádios	 co-
munitárias,	 pastorais	 da	 criança,	 sertões,	
colônias	 de	 pescadores	 e	 nas	 equipes	 que	
navegavam	de	barco	para	regiões	distantes,	
de	difícil	acesso,	mais	do	que	o	exame	e	o	
remédio,	a	escuta	e	a	troca	de	saberes	eram	
e	são	parte	de	uma	estratégia	de	compre-
ensão	do	indivíduo	que	adoece	nas	diversas	
formas	em	que	a	dor	se	apresenta	e	produz	
significados.	Uma	prática	reflexiva	que	tem	
em	 Paulo	 Freire	 um	 referencial	 teórico,	 a	
educação	 em	 saúde	 é	 a	 prática	 em	 que	 o	
ouvir,	 o	 compartilhar	 e	 o	 construir	 juntos	
é	o	essencial,	sem	descartar	a	técnica	e	os	
avanços	da	Medicina.	Lembremos	que,	ainda	
no	Império,	as	pessoas	se	identificavam	mais	
com	o	cuidado	que	 lhes	era	 familiar	e	que	
conseguiam	 compreender.	 Obedeciam	 a	
curandeiros	e	rezadeiras,	como	tantos	hoje	
ainda	o	fazem,	especialmente	porque	esses	
cuidadores	populares	conseguiam	escutar	as	
diversas	falas	que	traduziam	diferentes	males.	
Podemos	nós	 também	 incorporar	a	escuta	
atenta	e	sensível	ao	nosso	cotidiano,	 tanto	
nos	grupos	quanto	na	atenção	individual.	As	
pessoas,	 historicamente,	 buscam	 diversas	
saídas	 e	 curas	 para	 seus	 males,	 somando	
crenças,	 adotando	 chás,	 rezas	 e	 “os	 com-
primidos	do	posto”.	Nada	nos	 impede	de,	
ao	 nosso	 conhecimento	 acadêmico,	 fruto	
de	valioso	estudo	e	descobertas	científicas	
excepcionais,	 incorporar	 a	 mais	 antiga	 e	
simples	arte	que	os	primeiros	cuidadores	do	
Brasil	já	usavam:	a	escuta.	Base	da	educação	
em	saúde,	a	escuta	é	o	ingrediente	essencial	
para	falar-se	em	troca	de	saberes,	em	com-

preensão	de	mundo	e	de	linguagem	para	que	
se	possa	entender	e	ser	entendido.	Para	ser	
capaz	de	poder	transmitir	saberes	importan-
tes	para	a	vida	dos	que	desejamos	cuidar	e	
fazer	com	que	sejam	escutados	e	assimilados,	
é	preciso,	acima	de	tudo,	escutar.	

Em	 tempos	 de	 produtividade,	 em	 que	
as	filas	e	os	tempos	de	consulta	são	medidos	
com	relógios	sob	pressão,	falar	em	escuta	pa-
rece	caminhar	contra	o	vento.	Porém,	este	é	
mais	um	passo-ponteiro	a	ser	acertado	neste	
programa-processo	chamado	PSF,	lembran-
do	que,	desde	sempre,	em	quase	todos	os	
momentos	da	nossa	história,	a	escuta	dos	que	
mais	adoecem	nunca	foi	exercida.	Há	que	se	
salientar	o	controle	social	e	a	presença	dos	
agentes	 comunitários	 de	 saúde	 como	 um	
avanço	na	direção	de	uma	aproximação	das	
práticas	médicas	oficiais	e	populares,	favore-
cendo	o	diálogo	e	a	educação	para	a	saúde.	
Velhas	práticas	de	transmissão	de	conheci-
mento,	como	as	capacitações	verticalizadas	
e	verdadeiros	“teatros	de	participação	popu-
lar”	(as	ditas	reuniões	de	conselhos	locais	de	
saúde,	sem	a	participação	legítima	dos	mais	
humildes),	 são	 a	 outra	 face	 deste	 mesmo	
caminho	que	exige	de	nós,	além	da	escuta,	
a	 dúvida	 e	 a	 sempre	 alma	 questionadora,	
incerta,	 inquieta,	 sem	deixar	de	ser,	acima	
de	tudo,	esperançosa.	

O	caminho	que	se	fez	foi	árduo	e	longo	e	
o	que	espera	por	nós	também	exigirá	esfor-
ços.	Assim	como	a	esperança	foi	o	alimento	
de	tantos,	desde	o	primeiro	curandeiro,	até	
o	epidemiologista	e	o	agente	de	saúde,	este	
sentimento	 deve	 manter-se	 junto	 à	 nossa	
busca	de	uma	saúde	mais	justa	para	todos	e	
com	a	participação	de	todos.	Falar	de	alimen-
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to-esperança	é	uma	necessidade	para	tantos	
profissionais	 que	 nos	 PSFs	 trabalham	 com	
muitas	fomes,	desde	a	fome	da	ausência	do	
alimento,	até	a	fome	da	ausência	de	lazer,	de	
cuidados,	de	prazer,	de	arte,	de	dignidade,	
de	instrução,	de	alegria...	fomes	que	não	são	
saciadas	 somente	 com	 alimento	 biológico,	
mas	com	o	alimento	da	esperança,	mesmo	
que	seja	somente	ela	o	que	nos	faça	acordar	
todos	os	dias.	Deve	ser	a	mesma	esperança	
que	 uma	 mãe	 de	 família	 tem	 ao	 entrar	 na	
fila	para	o	atendimento	no	posto	de	saúde	
e,	 ainda,	 a	 mesma	 esperança	 que	 nos	 faz	
desejar	e	acreditar	em	um	cuidado	em	saúde	
que	todos	merecemos	ter.
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