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RESUMO 
 
 

 
A partir da dimensão concreta da ação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 

a presente pesquisa procura contribuir para a melhoria do conhecimento das 

configurações sociais construídas na área Programática 3.3 do Município do Rio de 

Janeiro. Este estudo investiga a problemática das relações sociais entre 

indivíduos naquela área/comunidade, tendo como objetivos: identificar e elucidar as 

relações de poder, dependência e exclusão existentes na mencionada comunidade 

e suas implicações em todos os níveis de sua organização.  A pesquisa possibilitou 

a identificação de grupos e subgrupos sociais, permitindo, assim, uma melhor 

compreensão da realidade de atuação do ACS. O estudo também apresenta a 

desigualdade na adesão da população adscrita aos serviços de saúde da família e 

dos problemas existentes na relação entre equipe de saúde e usuário, sob a ótica do 

ACS.   

 

 

 

Palavras-Chave: Agentes comunitários de Saúde. Configurações sociais 

específicas.  Território de Saúde.  Sistema Único de Saúde.  Estratégia Saúde da 

Família. 



 
 

ABSTRACT 

 
 
 

From the concrete dimension of action of community health Agents (ACS), this 

research seeks to contribute to the improvement of knowledge of social settings built 

in Programmatic 3.3 area of Rio de Janeiro. This study investigates the problematic 

of social relations between individuals in that area/community, having as objectives: 

identify and elucidate the power relations, dependency and exclusion in that 

community and its implications at all levels of its organization. The survey enabled 

the identification of groups and social subgroups, thus enabling a better 

understanding of the reality of the ACS. The study also shows the inequality in the 

adhesion of the population assigned to family health services and the real problems 

in the relationship between health staff and user, from the perspective of the ACS.  

  

  

 
 

Keywords: Community health agents. Specific social settings. Territory of Health. 

Unique Health System. Family Health Strategy. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

É ampla a literatura especializada que aborda as discussões sobre Saúde e 

Território. Algumas dessas discussões se comprometem com o envolvimento da 

sociedade no que se refere às mudanças estruturais do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

De acordo com Gondim e colaboradores (2008), o território de saúde como 

espaço vem sendo utilizado com ênfase no campo da saúde como uma abordagem 

fundamental para dar suporte ao conceito de risco. Isso se deve em função das 

múltiplas possibilidades que se tem em localizar e visualizar populações, objetos e 

fluxos. Além de se espacializar a situação de saúde por meio da distribuição de 

indicadores socioeconômicos, sanitários e ambientais que revelam as condições de 

vida das pessoas no interior de um determinado território de saúde. 

Para os autores (Id., 2008), os espaços são conjuntos de territórios e lugares 

onde fatos acontecem simultaneamente. Para eles, as repercussões desses fatos, 

tais como violência, desemprego, baixa escolaridade, falta de acesso aos serviços 

sociais e o pluralismo nos cuidados de saúde, são sentidos em sua totalidade de 

maneiras diferentes. Consideram que cada fato é percebido com maior ou menor 

intensidade, de acordo com a organização sócio-espacial, cultural, político-

econômica da população que habita e produz em cada um desses lugares. 

A definição de território, contida nas Normas Operacionais Básicas (NOBs) 

Normas Operacionais da Assistência a Saúde (NOAS), de acordo com a Lei 8080/90 

(Lei Orgânica de Saúde) e, na Estratégia Saúde da Família (ESF) como refere 

Gondim (2008), é tratada por definições distintas: distrito sanitário, microárea, 

território saúde e outros, e são aplicadas como sinônimos de território. O Plano 

Diretor de Regionalização (PDR) tem como parâmetro a conformação de sistemas 

funcionais e resolutivos de assistência à saúde. Tal configuração por meio da 

organização dos territórios estaduais em regiões, microrregiões e módulos 

assistenciais, bem como, as redes hierarquizadas de serviços; do estabelecimento 

de mecanismos e fluxos, pretende garantir a integralidade da assistência e o acesso 

da população aos serviços e ações de saúde de acordo com suas necessidades. 

(BRASIL, 1966:1). 



 
 

A noção de território, sua organização e práticas na Atenção Primária à 

Saúde (APS) e Estratégia Saúde da Família (ESF) possuem implicações 

importantes, como referem Monken e Barcellos (2005:898), pois se apresentam 

como importantes instrumentos de organização dos processos de trabalho e das 

práticas de saúde, posto que as ações de saúde são implementadas sobre uma 

base territorial. Tal base detém uma limitação espacial anteriormente determinada. 

Não obstante, para Santos e Rigotto (2010:389), 
[...] a estratégia da territorialização em saúde, sobretudo no 
contexto das ações da Atenção Básica à Saúde, reduz bastante 
a potência analítica e a eloquência descritiva acerca das 
inúmeras características da vida das pessoas que emergem num 
dado território. 
 

Os autores destacam ainda que os profissionais do SUS vêm tratando a 

operacionalização da categoria “território” de forma parcial, de maneira que o 

conceito de espaço, finda por ser empregado a fins administrativos e voltados para o 

aspecto gerencial dos serviços de saúde. Tal dinâmica tem limitado o potencial e 

possibilidades na identificação de demandas de saúde, assim como, nas formas de 

intervenção na realidade cotidiana das coletividades humanas. 

Ao refletirmos sobre as iniciativas de intervenção concreta na realidade 

cotidiana dos espaços sociais, dialogamos diretamente com as práticas sanitárias. 

Estas, permeadas por relações e interdependentes das políticas públicas e o 

Sistema Único de Saúde (SUS).  

O envolvimento da sociedade no processo de mudanças estruturais do SUS  

legitima que se investiguem as relações estabelecidas entre os atores sociais 

comprometidos desde a promulgação da Lei Orgânica da Saúde (1990), que marcou 

o início de uma intencionalidade para uma nova abordagem de assistência à saúde 

da população. 

Para além da proporção político-operativa do sistema de saúde, Santos e 

Rigotto (2010:389a) destacam que o território, na condição de cotidiano vivido no 

qual acontece a interação entre as pessoas e os serviços de saúde no nível local do 

SUS, caracteriza-se por uma população especifica, vivendo em tempo e espaço 

determinado, com problemas de má saúde definidos, mas quase sempre com 

condicionantes e determinantes que assomam de um plano mais geral. Para os 

autores, esse território apresenta, em vista disso, um cenário histórico, demográfico, 



 
 

epidemiológico, administrativo, político, social cultural, que o tipifica como um 

território em permanente construção. 

Tal dimensão, de acordo com Monken e Barcelos (2007), convoca a atenção 

para a precariedade desta noção administrativa de território que distancia as ações 

da realidade e impedem a perspectiva da participação social. 

A partir do exposto é primordial transformar a precária interação nas equipes 

e despreparo para lidar com a dimensão subjetiva nas práticas de atenção, 

conforme relatado pela Norma Operacional Básica (NOB), de 2006, para gestores e 

trabalhadores do SUS. O documento também descreve o baixo investimento na 

qualificação dos trabalhadores e no fomento à cogestão. Tudo isso, ainda segundo o 

texto do Ministério da Saúde, redunda em desrespeito aos direitos dos usuários. 

O território, segundo Pereira e Barcellos (2006:47), tido como espaço vivo e 

dinâmico, pode fragilizar sua relação com as equipes de saúde. Para os autores, as 

mudanças de famílias cadastradas para outras áreas, além de comprometer o 

sistema que atende as famílias, promove um desencontro nos números entre 

domicílios e famílias. Tal fato, para os autores, prejudica o sistema de informação, 

pois a mudança de moradores de um domicílio causa ruídos no sistema, 

comprometendo o acompanhamento da população adscrita.  

Os autores apontam que as relações entre os agentes de saúde e as 

comunidades também estão longe de serem pacíficas. As relações estabelecidas 

entre os agentes de saúde e população não são harmoniosas. Um exemplo dessa 

tensão, de acordo com Pereira e Barcellos (2006), dá-se com a política de adscrição 

de clientela, onde a ESF anuncia a inclusão de parcelas da população e exclusão de 

outras.  O ACS possui um importante papel na administração desses conflitos. 

Tais contradições apresentam uma sutileza que pretendemos aprofundar em 

capítulo específico. Territórios caracterizados por alto risco social e sanitário, 

marcados pela violência, também compõem o espaço social, definindo os 

comportamentos e inseridos em uma perspectiva social orientada por diferentes 

arranjos em que:  
[...] os problemas de saúde que emergem com o aumento do tempo 
de vida e as crescentes vicissitudes do viver em grandes cidades – 
estresse, isolamento, violência – que constituem agravos importantes 
à saúde, exigem um investimento em ações de promoção e 
prevenção, e na incorporação de novas possibilidades diagnósticas e 
terapêuticas úteis e custo-efetivas (VILELLA ET AL, 2009:1322). 

 



 
 

O contexto sociocultural e econômico, tratado aqui como diversidade social, 

implica para Brasão (2013) em reconhecer o direito à diferença, reconhecer o outro 

como parte do processo histórico-cultural. 

Nessa orientação, a diversidade social, através do princípio da 

territorialização das ações em saúde, surge como mais um elemento na relação 

entre aparato médico e território, merecendo ser melhor explorada. 

Neste estudo, consideramos diversidade social como um conjunto de 

diferenças e valores compartilhados pelos indivíduos no espaço social. Do mesmo 

modo, esta complexidade implica na interação entre grupos distintos, dentro dos 

territórios, com o aparato de saúde.  

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), oficialmente 

implantado pelo Ministério da Saúde em 1991, tinha como iniciativa buscar 

alternativas para melhorar as condições de saúde de suas comunidades. Era uma 

nova categoria de trabalhadores, formada pela e para a própria comunidade, 

atuando e fazendo parte da saúde prestada nas localidades (POLÍTICA NACIONAL 

DE ATENÇÃO BÁSICA, 2012).  

A partir do experimento bem-sucedido do Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde (PACS), a Estratégia Saúde da Família (ESF) vem se firmando como uma 

trama de fortalecimento do SUS. Para descrever de forma precisa o perfil desse 

profissional, o ACS, situado nessa textura em que a ESF afirma-se, Fortes e Spinetti 

(2004:1328) descrevem:  
O Agente Comunitário de Saúde [...] possui uma situação singular, 
uma vez que deve obrigatoriamente residir na área de atuação da 
equipe e exercer a função de elo entre a equipe e a comunidade, o 
que faz com que viva o cotidiano da comunidade com maior 
intensidade do que os outros membros da equipe de saúde. 
(FORTES; SPINETTI, 2004:1328). 
 

Para Merhy e Franco (2005), o objeto central no âmbito da saúde são as 

necessidades em saúde dos usuários individuais e coletivos. O Agente Comunitário 

de Saúde (ACS) vive em seu cotidiano, uma vez que deve de forma obrigatória 

residir em sua área de atuação, com a presença de tais necessidades. Ao mesmo 

tempo, faz a conexão entre aparato médico e população usuária.  

Seabra, Carvalho, Foster (2008:229), ao estudarem o ACS na visão da equipe 

mínima, identificam que o ACS tem uma identidade comunitária e realiza tarefas não 

apenas do campo da saúde. Assim, a convivência do ACS com a realidade e com as 



 
 

práticas de saúde do bairro em que mora e trabalha faz com que ora seja visto como 

membro da equipe de saúde, ora como membro da comunidade assistida. 

Como base para nossa pesquisa, ancoramo-nos no conceito de Elias e 

Scotson sobre configuração social específica, em sua obra Os Estabelecidos e os 

Outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade 

(2000), com a finalidade de se refletir sobre como as diferenciações, encontradas na 

obra dos autores, devem ser consideradas mais do que preconceitos banais e 

cotidianos. 

Os autores destacam, em sua obra, a problemática das relações entre os 

indivíduos em uma comunidade. Identificam e elucidam as relações de poder, 

dependência e exclusão, existentes em uma sociedade específica, e suas 

implicações em todos os níveis de sua organização, bem como em todos os 

aspectos da vida dos habitantes. 

O conceito de pluralidade eliasiano remete, de acordo com Santana e 

Monteiro (2008), ao fato de que os indivíduos estão ligados uns aos outros por um 

modo específico de dependências recíprocas e cuja reprodução supõe um equilíbrio 

móvel de tensões geradas nessas cadeias. Como já citado, neste trabalho, por 

Nunes e colaboradores (2002), os ACS são um exemplo dessa relação plural por 

serem membros da comunidade e, ao mesmo tempo, atores do equipamento 

médico. 

Quando trazidas ao campo da saúde, tais diferenciações podem estabelecer 

uma perigosa estrutura hierárquica que impõe dificuldade de acesso às políticas 

públicas, na perspectiva da Saúde da Família. Como os Agentes Comunitários de 

Saúde, por exemplo, que são da própria comunidade, lidam com essas hierarquias, 

diferenças e "configurações sociais específicas"? 

Ao incorporarmos os argumentos dos pesquisadores citados, remetemos aos 

conceitos de Elias sobre figuração, interdependência, e equilíbrio de tensões. Para 

Elias, “[...] os seres humanos individuais ligam-se uns aos outros numa pluralidade, 

isto é, numa sociedade” (ELIAS & SCOTSON, 2000:184).  

O ACS, como sujeito inserido no novo modelo assistencial e compondo outro 

cenário, que de acordo com Labonte (1996), identifica-se como nova promoção de 

saúde, irá se confrontar tanto com fatores gerais como estruturais. Entre os 

problemas característicos dessa ordem, podemos destacar: a pobreza, o estresse, 

as condições de trabalho e moradia precárias, o envelhecimento populacional, a 



 
 

violência, o isolamento social. Essas questões, apontadas pelo autor, configuram 

sociedade e individuo como objetos inseparáveis e participantes ativos na 

transformação da realidade, traduzindo um novo desafio para se enfrentar na área 

da saúde. 

Em conformidade com o pensamento do autor, Baralhas e Pereira (2013:359) 

afirmam ser o trabalho dos ACS, desenvolvido principalmente em área urbana, 

permeado por novos desafios, o que implicará na necessidade de estudos mais 

abrangentes a respeito desta peculiaridade. Além disso, as dificuldades encontradas 

em área urbana ultrapassam o campo da saúde e requerem uma ação intersetorial 

mais efetiva, devido aos problemas e agravos relacionados à violência, ao 

desemprego, à fome e a outros fatores. 

Outro aspecto trazido por Baralhas e Pereira (Ibid.:360) em sua pesquisa, é 

que os ACS carecem de ações resolutivas e de respaldo por parte dos profissionais 

da Unidade Básica de Saúde (UBS). Isso foi relatado como fator negativo e 

impeditivo para o desenvolvimento do trabalho da categoria, destacando-se os 

problemas relacionados ao mau atendimento e ao déficit na oferta de serviços. 

As autoras citam ainda como possíveis problemas existentes na relação entre 

equipe de saúde e usuário, a partir da perspectiva dos ACS, as divergências com 

relação às orientações e informações recebidas por outros profissionais da equipe e 

repassadas por eles (ACS) durante as visitas domiciliares. Os ACS, de acordo com 

Baralhas e Pereira (Ibid.), destacam a importância do acolhimento, do vínculo e da 

humanização nos serviços e correlacionam a ausência dessas práticas no 

atendimento dos demais profissionais da UBS, dificultando a efetivação das suas 

ações.  
Na ótica dos ACS, o aspecto propulsor desse atendimento deficitário 
está vinculado ao despreparo desses profissionais no atendimento, 
principalmente, na entrada da UBS, ou seja, na recepção, onde é 
feito o primeiro contado do usuário com o serviço (Id,Ibid.: 360). 

 

Em conformidade com as ideias de Cecílio (2001) no panorama da 

Integralidade, conhecer as necessidades de saúde e a potencialidade de ajuda dos 

trabalhadores/equipes/serviços/rede de serviços, favorece uma melhor ESCUTA das 

pessoas que buscam “cuidados em saúde”, tomando suas necessidades como 

centro de suas intervenções e práticas. Baralhas e Pereira (2013:362) destacam 

ainda que por viverem na comunidade com as famílias, os ACS encontram-se mais 



 
 

propensos a enfrentarem reclamações em relação ao serviço. Outro aspecto que 

ambas as autoras trazem refere-se à condição de mediadores imposta aos ACS, 

tanto por usuários quanto pelos profissionais de saúde, contribuindo para o 

desarranjo nas relações entre a população e equipes de saúde. 

A pesquisa realizada por Baralhas e Pereira (2013:362) enfatiza, nas relações 

construídas pelos ACS e população adscrita, um elemento que na visão de ambas, é 

o desencadeador do insucesso e suas implicações com a qualidade do atendimento. 

Esse elemento surge atrelado à postura de alguns usuários em não aceitarem o 

trabalho do ACS. 

Tal questão, segundo o estudo realizado, acontece pelo fato de os usuários 

dos serviços de saúde não assimilarem o objetivo do trabalho, mas também sobre 

como se delineiam as propostas que engendram as ações de promoção e de 

prevenção da má saúde. Há sugestões que esta incompreensão pode estar 

associada à resistência dos usuários às novas propostas, tanto quanto à falta de 

tempo em receber os ACS no domicilio.  

Ainda dentro das especificidades do trabalho do ACS, Queiroz e Lima 

(2012:268) afirmam que as tensões são inerentes a tal papel. Ao realizar sua 

intercomunicação com o território, o ACS é recebido como representante do governo 

na comunidade. Sua atuação surge, ora como um sujeito solidário, ora como 

facilitador de cidadania. Quando os papéis invertem, ou seja, quando o ACS passa a 

representar a comunidade em seu serviço, os conflitos surgem, já que ora ele surge 

como um mediador dos problemas e soluções, ora é percebido como alguém que 

potencializa as reivindicações da população. 

Com relação ao sentimento de desapontamento referido pelos ACS, Baralhas 

e Pereira (2013) afirmam que ao não atingirem seus objetivos com as atitudes 

pertinentes às ações em saúde, os ACS embora compreendam como importantes as 

referidas ações, encontram obstáculos em relação à resistência na mudança de 

hábito por parte da comunidade.  

As autoras (Ibid.) prosseguem, reiterando que os ACS consideram a 

resistência e indiferença dos usuários em aceitarem, mas também seguirem suas 

orientações, como um elemento de sobrecarga. Ao assumirem a identidade de 

profissional de saúde, os ACS passam a se sentir como detentores de uma verdade 

absoluta, não avaliando a complexidade que envolve mudança de hábito da 

população, geralmente associada a outros saberes e práticas. 



 
 

 
[...] As questões apresentadas acerca dos ACS impulsionam 
reflexões sobre a importância de sua prática para solidificação da 
integralidade da assistência e reestruturação dos modelos vigentes 
nos serviços de saúde. (BARALHAS E PEREIRA,2013:3630). 
 

Porém, de acordo com as autoras, tornar-se necessário conceituar que os 

ACS também fazem parte de outras relações pessoais e sociais de base.  Relações 

que são fundamentais para manter o equilíbrio emocional frente às suas atividades 

profissionais.  
 
 Desse modo, ressalta-se que a vivência, a experiência de cada ACS 
conduz a caminhos positivos e/ou de frustração do trabalho, sendo 
que seus parceiros, muitas vezes são encontrados nas igrejas, nas 
associações de bairro, ou em outros espaços comunitários (Id, 
Ibid:.359). 

 

E concluem que face ao exposto, há necessidade de outros estudos, que 

contemplem tal conteúdo, sejam desenvolvidos para impulsionar a busca de 

estratégias possíveis de consolidação dos princípios preconizados pelo SUS, 

especialmente no que se refere aos pontos implicados na universalização, 

integralidade e equidade.  

Tomando como base dados obtidos em Baralhas e Pereira e outros autores, 

assim como os conceitos Eliasianos, analisamos as configurações de uma 

comunidade específica e como tais configurações, de acordo com Elias e Scotson, 

são repletas de contradições, tensões e explosões. Entende-se por configurações 

sociais especificas a busca pela visibilidade da vida social partindo das janelas 

conceituais dos autores que reconhecem a imensa dificuldade de nomear a vida. 

Elias e Scotson (1994) sustentam que há um desafio de se ficar atento aos 

processos de investigação social, trazendo a atenção para o fato de que ao 

descobrirmos movimentos, fluxos, descontinuidades, nos extasiamos diante do 

novo, verificamos também que nos faltam conceitos e até palavras que permitam 

indicar uma aproximação adequada ao que está diante dos nossos olhos, ou seja, 

"[...] a vida dos seres humanos em comunidade certamente não é harmoniosa" 

(ELIAS&SCOTSON, 1994:20).  

Com tal propósito, procurou-se orientar este estudo pelas chamadas 

pesquisas qualitativas, apoiando-se nas técnicas sócio-etnográficas, nas quais foram 

empregadas entrevistas semiestruturadas, observação participativa, entre outros 

instrumentos de coletas adequados aos objetivos da pesquisa. 



 
 

O estudo pretendeu identificar desigualdade na adesão da população adscrita 

aos serviços de saúde da família e, na mesma conformação, possíveis problemas 

existentes na relação entre equipe de saúde e usuário sob a ótica dos ACS atuantes 

na Clínica da Família Epitácio Soares Reis, localizada dentro da área programática 

3.3, zona norte, no bairro da Pavuna, na cidade do Rio de Janeiro, se tais conflitos 

provariam bias no desenvolvimento das políticas. 



 
 

 
2. OBJETO 
 

As relações estabelecidas entre as configurações sociais construídas no 

território adstrito da Estratégia Saúde da Família, da Clínica da Família Epitácio 

Soares Reis, no município do Rio de Janeiro, a partir da ação do ACS e a qualidade 

do serviço prestada pela ESF. 
 

2.1. Objetivo Geral 
Analisar as configurações sociais construídas no território adscrito da 

Estratégia Saúde da Família da Clínica da Família Epitácio Soares Reis, a partir da 

ação dos ACS. 

 

2.2. Objetivos Específicos 
Identificar possíveis diferenças na adesão decorrentes das configurações 

sociais específicas da população adscrita aos serviços de saúde da família a partir 

da dimensão concreta da ação dos ACS. 

Descrever a percepção do ACS acerca das diferenças de status, prestígio e 

poder em seu território de trabalho e espaço de moradia. 



 
 

 
3. JUSTIFICATIVA 

 
O interesse pelo tema surgiu a partir de um segundo contato com a obra de 

Norbert Elias e John Scotson, "Os Estabelecidos e Os Outsiders" (2000), durante a 

disciplina Ciências Sociais em Saúde, ministrada pelos professores Luiz Teixeira e 

Carlos Henrique Assunção Paiva. 

O Professor Carlos Henrique A. Paiva, meu orientador, entusiasta da obra de 

Norbert Elias, provocou em mim, por meio de suas aulas e discussões, o desejo de 

pesquisar a temática dos autores, que considera sociedade e indivíduo como objetos 

inseparáveis e participantes ativos na transformação da realidade.  

Na obra mencionada, em particular, Elias e Scotson (2000) chamam atenção 

para a problemática das relações entre indivíduos em uma comunidade. Identificam 

e elucidam as relações de poder, dependência e exclusão existentes em uma 

sociedade específica e suas implicações em todos os níveis de sua organização, 

bem como em todos os aspectos da vida dos habitantes. Para isso, utiliza análise e 

sinopse das configurações, indo além das análises quantitativas e estatísticas. Desta 

forma, apreende a existência de grupos e subgrupos que, de outra forma, não se 

destacariam atingindo então uma melhor compreensão das relações existentes. 

Tendo como base o referencial teórico e a literatura especializada, 

pretende-se conhecer as configurações sociais construídas, em um determinado 

território, a partir da dimensão concreta da ação dos Agentes Comunitários de 

Saúde com implicações para a qualidade do atendimento e cobertura da política 

pública. 

Derivando dessa compreensão e analisando o envolvimento da sociedade no 

processo de mudanças estruturais do Sistema Único de Saúde (SUS), priorizou-se o 

conhecimento do território de atuação, o que nos levou a ultrapassar os muros 

da ESF. 

Da mesma forma, considerando que as relações estabelecidas no espaço 

que circunscreve as unidades de saúde da família (território) necessitam ser 

analisadas, destacamos:  
A fragmentação do processo de trabalho e das relações entre os 
profissionais; a falta de complementaridade entre a rede básica e 
o sistema de referência; precária interação nas equipes e 
despreparo para lidar com a dimensão subjetiva nas práticas de 



 
 

atenção; baixo investimento na qualificação dos trabalhadores e 
no fomento à cogestão e, ainda, desrespeito aos direitos dos 
usuários (BRASIL, 2006: 1). 

 
.De acordo com Starfield (2004:23), a APS manifesta-se como primeiro 

contato na rede de assistência dentro do sistema de saúde. Uma de suas 

características é a continuidade aliada à integralidade da atenção, além da 

coordenação da assistência dentro do próprio sistema de saúde, na atenção 

centrada na família, na participação social e competência cultural dos profissionais.  

Na visão de Nunes et al. (2002:1640),o ACS, por se encontrar inserido em 

tais propostas e novas abordagens, possui uma posição singular que os fizeram 

formular a hipótese de que o caráter híbrido e polifônico desse ator o inscreve de 

forma privilegiada na dinâmica de implantação e de consolidação de um novo 

modelo assistencial. Pois, numa posição estratégica de mediador entre a 

comunidade e o pessoal de saúde, ele pode funcionar ora como facilitador, ora como 

empecilho nessa mediação. 

Segundo Baralhas e Pereira (2013:359), nessa mesma perspectiva, os ACS 

podem apresentar, com mais frequência, sintomas de estresse em relação aos 

demais membros da equipe, pelo fato de atuarem na criação de vínculos com a 

comunidade que assistem, sem terem recebido formação adequada e treinamento 

específico para o enfrentamento de possíveis dificuldades encontradas na relação 

estabelecida com o usuário. 

No tocante à qualificação do ACS na perspectiva dos diversos sujeitos 

envolvidos na APS, Melo e Colaboradoras (2015) chamam a atenção para o fato que 

o discurso desses sujeitos, a partir de pesquisa realizada, surge ancorado ao 

modelo biomédico fomentando um distanciamento da perspectiva participativa e 

democrática de todos os envolvidos no processo de atenção à saúde.  

Para as autoras, a qualificação dos ACS deve exigir uma concepção que 

intermedeie com um referencial teórico baseada no âmbito da Saúde Coletiva e da 

Educação Permanente em Saúde.  

Essa qualificação, na visão de Melo e Colaboradoras (2015:97) deve ser 

menos técnica e mais problematizadora, tendo como pilar princípios que 

comprometam questões éticas e políticas. Segundo elas, essa qualificação deve 

propor uma nova vertente perante seu fazer laboral que projete a transformação em 

saúde. À vista disso, não se compreende a determinação existente na Lei nº 10.507 



 
 

(Brasil: 2002) de uma “qualificação básica” para o ACS, extremamente frágil diante 

do significado social do Sistema Único de Saúde.  

Baralhas e Pereira (2013), identicamente envolvidas na temática da 

qualificação do ACS, nos traz outro aspecto que é o trabalho desse profissional, 

desenvolvido principalmente em área urbana, trazendo novos desafios, o que 

implica a necessidade de estudos mais abrangentes a respeito desta peculiaridade. 

Além disso, as dificuldades encontradas em área urbana ultrapassam o campo da 

saúde e requerem uma ação intersetorial mais efetiva devido aos problemas e 

agravos relacionados à violência, ao desemprego, à fome, e a outros fatores. 

A desigualdade na adesão da população adscrita aos serviços de saúde se 

apresenta quando as autoras explicam que a maioria dos ACS tem dificuldades em 

manter relações interpessoais com os usuários e esse fato ocorre, com maior 

frequência, segundo elas, com os moradores de maior poder aquisitivo, os quais 

dificultam as ações dos ACS na família (Id., Ibid:.363). 

As autoras (2013) também discutem que a aceitação do usuário ao trabalho 

dos ACS está relacionada às questões socioeconômicas das famílias, bem como 

aos equipamentos de saúde acessados por eles. A família detentora de planos 

privados justifica a negativa de aceitação do SUS, dizendo ter acesso aos planos de 

saúde e não precisar dos serviços prestados pelos ACS. Neste relato, evidencia-se 

uma negação constante quando os ACS têm que adentrar o ambiente domiciliar. 

A partir dos elementos, aqui elencados, compreendemos a importância de se 

pesquisar possíveis problemas que acompanhem estes desafios, comprometendo a 

relação entre equipe de saúde e população e de modo consequente a proposta de 

universalização da saúde, que deve ofertar ações de saúde a um território 

heterogêneo e marcado por diferentes configurações sociais.  

Igualmente, este estudo poderá colaborar para um maior conhecimento da 

ação do ACS na sua relação com a qualidade do serviço e da cobertura prestada 

pela ESF, assim como possíveis diferenças na adesão da população adscrita aos 

serviços de saúde da família a partir da dimensão concreta da ação dos ACS em 

diferentes configurações sociais. E, assim, ir ao encontro de outras análises e/ou 

propostas tendo em vista o desenvolvimento profissional para melhor qualidade dos 

serviços de saúde ofertados. 



 
 

Resta-nos especular se outras variáveis, para além da dimensão 

socioeconômica, produziram implicações importantes para o exercício do trabalho 

do ACS e, em termos gerais, para o sucesso da APS. 



 
 

 
4. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

"Por destino tenho que ir buscar e por destino volto com 
as mãos vazias. O indizível só me poderá ser dado 
através do fracasso de minha linguagem." (Clarice 
Lispector, 1998: 98) 

 
 

Para desenvolvermos o estudo proposto, utilizamos como principal referência 

teórica o trabalho de Norbert Elias e John Scotson sobre configuração social 

específica em sua obra “Os Estabelecidos e os Outsiders: sociologia das relações 

de poder a partir de uma pequena comunidade” (2000) e, eventualmente, conceitos 

e/ou orientações vindas de outros autores que complementaram a abordagem 

pretendida. 

Como já apontado anteriormente, os autores propõem uma concepção com 

pretensões de eliminar a forma rígida do pensamento que diferencia e isola o 

individuo da sociedade. É necessário que, para além da observação de um elemento 

isolado, haja uma análise das configurações sociais. Estas por sua vez devem ser 

compreendidas através dos aspectos do comportamento ou das ações dos 

indivíduos, que singularmente consideradas vêm se mostrando insuficientes. É 

preciso pensar a interdependência para as configurações que as pessoas 

estabelecem umas com as outras. 

As relações estabelecidas em Winston Parva (nome fictício), uma pequena 

comunidade da periferia urbana de Londres, se constituíam em um grupo que 

pensava a si mesmo e se auto representava como humanamente superior em 

relação a outro grupo, estigmatizado como pessoas de menor valor. Elias e Scotson 

buscaram no termo "aristocracia" a explicação literal para o que ao longo da história 

encontramos, a exemplo de Winston Parva, sobre o "domínio dos melhores", citando 

os grupos dominantes de Atenas, compostos de senhores de escravos; os senhores 

feudais em comparação aos vilões; os gentios em relação aos judeus. 

A experiência em Winston Parva narra sobre um grupo de moradores, 

estabelecidos na comunidade há pelo menos três gerações, e sua relação com os 

moradores recém-chegados, denominados como “outsiders”. 

O cenário analisado por Elias e Scotson, em Winston Parva, não apresenta 

significativas discrepâncias entre os grupos que fundamentassem tal exclusão: 



 
 

padrões habitacionais, nacionalidade, ascendência étnica, assim como ao seu tipo 

de ocupação, renda ou nível educacional. A única diferença identificada era a 

composição de um grupo de antigos residentes, estabelecidos na região há algumas 

gerações, e outro composto por recém-chegados. Na percepção dos autores isto 

não poderia integrar na maioria das explicações sobre os diferenciais de poder. 

Apropriados desses elementos, empenharam-se em descobrir quais recursos 

de poder favoreciam a afirmação dessa superioridade e a determinação do estigma 

de um grupo sobre o outro. 

Sobre os estabelecidos, os autores ressaltam que a forma de se auto 

identificar como pessoas "melhores" produzia no grupo uma autoimagem de 

superioridade, prontamente entendida, aliás, como superioridade humana. No 

entanto, através de uma observação mais esquadrinhada, pode-se, com certa 

frequência, descobrir-se um importante padrão de coesão de determinado grupo em 

comparação a outro.  

Desse modo, a ascendência se mantinha, entre outras coisas, favorecida pela 

profunda capacidade de coesão e de carisma coletivo profundo grupo estabelecido. 

Nas palavras de Elias e Scotson, 
[...] um grupo tem um índice de coesão mais alto do que o outro e 
essa integração diferencial contribui substancialmente para seu 
excedente de poder; sua maior coesão permite que esse grupo 
reserve para seus membros as posições sociais com potencial de 
poder mais elevado e de outro tipo, o que vem reforçar sua coesão, e 
excluir dessas posições os membros dos outros grupos — o que 
constitui, essencialmente, o que se pretende dizer ao falar de uma 
figuração estabelecidos outsiders. (2000: 22) 

 

Essa coesão se sustenta pelo processo de estigmatização e erguimento de 

uma barreira emocional do grupo estabelecido para o grupo outsiders. 

Nesse sentido, observou-se que tanto a exclusão, como a estigmatização dos 

outsiders pelo grupo mais antigo, os estabelecidos, eram recursos favoráveis para 

que preservassem sua identidade e ratificassem sua superioridade, ao mesmo 

tempo em que mantinham os outros apartados. 

O distanciamento, analisado por Elias e Scotson, possui características do 

que em outro contexto compreende-se como "medo da 'poluição anômica”. Grupos 

outsiders são julgados como anômicos. Qualquer contato mais aproximado cria uma 

atmosfera de ameaça de uma "infecção anômica". Os integrantes estarão sujeitos a 

serem vistos como desleais ao romperem as normas e tabus de seu grupo. A 



 
 

simples associação com integrantes de grupos outsiders faria com que tivessem seu 

status de "inserido" rebaixado dentro do grupo estabelecido. Qualquer espécie de 

avizinhamento seria classificada como uma renúncia aos valores, normas e tabus. 

Na perspectiva dos autores, grupos coesos geram influências profundas em 

seus integrantes, regulando sentimentos e modos. As sensações de pertencimento, 

de poder e carisma coletivo fazem com que se mantenham leais às normas. 

Contrariar a opinião grupal suscita rebaixamento da posição, dentro da ordem 

hierárquica interna, conflitos declarados ou silenciosos, reduzindo a capacidade do 

integrante do grupo de se manter na disputa pelo reconhecimento e carisma. Em 

situações mais complexas, o membro do grupo será exposto a boatos depreciativos 

ou à estigmatização explícita. 

O fato é que, ao avançarem na análise, percebem constâncias estruturais, 

como por exemplo, a tendência da corporação estabelecida a imputar ao conjunto 

outsider atributos "ruins" de sua porção "pior" de sua minoria desorganizada. Em 

contrapartida, a imagem construída pelos estabelecidos, de si mesmo, se apresenta 

mais "nômica", na minoria de seus melhores integrantes, como explicita os autores:  
Essa distorção pars pro toto, em direções opostas, faculta ao grupo 
estabelecido provar suas afirmações a si mesmo e aos outros; há 
sempre algum fato para provar que o próprio grupo é "bom" e que o 
outro é "ruim". (ELIAS E SCOTSON, 2000: 23). 

 

A interação entre os pesquisadores e moradores de Winstons Parva 

possibilitou-lhes a evidenciação de que havia um elemento catalisador de 

estigmatização de um grupo em relação ao outro. Os moradores da área mais antiga 

concordavam que os moradores do loteamento, da parte mais nova, eram de uma 

casta inferior. Havia, por parte de um grupo, a tendência de estigmatizar o outro. 

Característica que, de acordo com Elias e Scotson, pode ser encontrada em 

diferentes grupos no mundo inteiro. 

Nessa linha de raciocínio, o estudo vai manifestando a necessidade de uma 

pesquisa com abordagem figuracional. Sobre essa questão, os autores alegam, 

atualmente, haver uma tendência em se debater a questão da estigmatização social 

como se esta se resumisse em um simples problema entre pessoas que, de forma 

individual, demonstrem um menosprezo por outras pessoas. A forma mais simplória 

de classificar esse tipo de fenômeno é defini-lo como preconceito.  



 
 

Essa conceituação limita-se apenas ao plano individual, deixando de ser 

entendida como algo de grupo. Há um desacerto entre estigmatização grupal e 

preconceito individual sem haver uma relação direta entre ambos. Em Winston 

Parva, havia membros de um grupo que estigmatizavam membros de outro grupo. 

Essa estigmatização conformava-se na inferiorização de indivíduos não por suas 

qualidades individuais, mas por estarem vinculados a um grupo coletivamente 

apontado como diferente e inferior. 

Em conformidade com os autores, o estigma social instituído pelo grupo de 

maior poder em direção ao menos poderoso tem uma ação de provocar na 

autoimagem deste último, o sentimento de fraqueza e vulnerabilidade.  

Todavia, a competência da estigmatização chega a ser reduzida, ou até 

mesmo ser revertida, quando um grupo perde a capacidade de sustentar seu 

monopólio oriundo das principais fontes de poder estabelecidas numa sociedade, 

além de não mais conseguir excluir da participação dessas fontes os antigos 

outsiders. (Elias e Scotson, 2000:24). 

De qualquer maneira, na visão dos autores, quando se atenua a desigualdade 

de equilíbrio de poder, os grupos outsiders, tendem a ir à desforra, em um 

movimento de contra-estigmatização. Para ambos essa constatação talvez se 

tornasse a base que indicaria, de forma precisa, seu objeto de estudo. A 

configuração de estigmatização situada em Winston Parva iria propor uma 

investigação da estrutura coletiva da relação entre os dois grupos e a origem da 

capacidade de um deles em destinar o outro ao insulamento.  

Naquele cenário, essa faceta como fonte de desigualdade de forças 

apresentou-se de forma bastante óbvia. O estilo de vida em comum e um conjunto 

de normas estabelecidas pelos mais antigos eram seguidos e enaltecidos. A 

presença dos recém-chegados representava a possibilidade de extinção dessa 

prática já pactuada. Isso porque o lócus da questão é a preocupação em preservar a 

identidade grupal com a inclusão da coletividade ligada diretamente às tradições da 

comunidade. 

Assim, acreditava-se que a sustentação de tal preservação precisava ser 

mantida para que também se mantivesse sua superioridade. Desse modo, e em 

certa medida, a noção de preservação de cenários semelhantes está vinculada 

diretamente à manifestação inequívoca, da influência do grupo que atribuí a si 



 
 

mesmo valor humano superior e o estigma dos traços "ruins" atribuídos aos 

outsiders. 

Tamanha rigidez emocional, aqui tratada pelos autores, diz respeito a grupos 

que sofrem restrições sociais extremas por parte de outros grupos, mesmo com proteção legal, 

como é o caso dos Dálits, na Índia. 
No entanto, o "preconceito social", as barreiras emocionais 
erguidas pelo sentimento de sua virtude superior, especialmente 
por parte dos descendentes dos senhores de escravos, e o 
sentimento de um valor humano inferior, de uma desonra grupal 
dos descendentes de escravos, não têm acompanhado o ritmo dos 
ajustes jurídicos. (2008: 27). 
 
 

Desse modo, de acordo com Elias e Scotson, a onda que se contrapõe à 

estigmatização torna-se patente na batalha de poder, na qual o equilíbrio que ocorre 

entre os diferenciais de poder vai atenuando.  
A importância de se apreender a mecânica da estigmatização, de acordo 

com ambos os autores, recomenda uma pesquisa particularizada sobre o papel 

desempenhado e a imagem que cada pessoa faz tanto de sua posição (status) em 

seu grupo, quanto do próprio grupo. Os membros de grupos com um elevado nível 

de superioridade atribuem a si mesmo e aos seus integrantes certo "encanto" no 

qual todos os participantes estão imersos. Todavia há um preço a pagar por essa 

condição inclusiva, que é a aceitação às normas estabelecidas pelo grupo. Essa 

sujeição se expressa em uma conduta individual que responda aos padrões 

afetivos desenvolvendo um sentimento de pertença. 

Diversamente dos Outsiders, os estabelecidos precisam sentir-se como 

pertencentes à Winston Parva, ao mesmo tempo sentir que este lugar lhes pertence. 

Tal crença faz com que alimentem a ideia de que podem interferir na rotina do lugar. 

Max Weber (1973) chama a atenção para o sentido de pertencimento, ao 

elaborar uma percepção sobre diversidade cultural. Tal diversidade manifesta-se 

quando entra em confronto com elementos estrangeiros, onde se estabelece um 

desacordo e mesmo uma hostilidade pelo o que é diferente, perpassando pelo 

confronto entre os “nós” e os "outros", o sentido de unidade de grupo. 

O grupo, tratado aqui como "comunidade política", na conceituação de Weber, 

possui definição própria, constituindo suas fronteiras. Os costumes que essa 

comunidade é capaz de produzir podem assegurar tanto sua sobrevivência, quanto 

sua reprodução.  



 
 

Uma comunidade cuja ação social é dirigida para a subordinação de 
um território e da conduta das pessoas dentro dele à dominação 
ordeira por parte dos participantes, através da disposição de recorrer 
à força física, incluindo normalmente a força das armas. (WEBER, 
1978:901). 
 

Weber (1978) afirma que além de dominar um território e controlar a conduta 

de seus habitantes, mesmo recorrendo ao uso da força física para alcançar seus 

objetivos de controle, uma comunidade política possui traços que a capacitam a 

regular as relações entre seus membros. Ela se destaca por ir além das práticas 

sociais que se restringem tão somente à realização de interesses econômicos.  

Desse modo, a comunidade volta-se para a ação, partilhando valores, 

costumes, memória comum, gerando uma "comunidade de sentido", livre de laços 

sanguíneos. Floresce dai o "sentimento de pertencimento". 
Além do sentimento de pertença, há a satisfação e o orgulho de representar 

um grupo que detém o poder e se autodefine como humanamente superior. 

Sobre tal conjuntura, Elias e Scotson trazem valiosa contribuição ao 

discorrerem que esses membros encontram-se ligados de forma funcional e a 

submissão às obrigações que são lhes impostas faz parte do processo de 

pertencerem ao grupo. 
 
Tal como em outros casos, a lógica dos afetos é rígida: a 
superioridade de forças é equiparada ao mérito humano e este a 
uma graça especial da natureza ou dos deuses. A satisfação que 
cada um extrai da participação no carisma do grupo compensa o 
sacrifício da satisfação pessoal decorrente da submissão às normas 
grupais. (ELIAS e SCOTSON, 2008:26). 

 
 

Elias e Scotson lembram que os outsiders, de um modo geral são percebidos 

como não cumpridores dessas normas e restrições. Sejam os outsiders de Winston 

Parva ou de outra localidade, coletivamente ou individualmente, são tidos como 

anômicos. O que imprime nos estabelecidos a recusa em se familiarizar com os 

primeiros. 

Desse modo, a não submissão entre os membros do grupo dos estabelecidos 

às práticas e tabus coletivos ameaça fragilizar defesas extremamente arraigadas, da 

qual a observância determina o estrato social de cada um de seus pares no grupo. O 

amálgama é uma mistura de respeito, orgulho, além da identidade de ser integrante 

de um grupo superior. 



 
 

Essa censura interna pode ser tão tirânica quanto a imputada aos outsiders. 

Os autores indicam que a consciência e o caráter do membro do grupo são 

moldados de acordo com a opinião grupal. Tais qualidades vão se formando num 

processo grupal onde se mantêm ligados em uma espécie de cordão elástico, ainda 

que invisível. 
Quando o diferencial de poder é suficientemente grande, um membro 
de um grupo estabelecido pode ser indiferente ao que os outsiders 
pensam dele, mas raramente ou nunca é indiferente à opinião dos 
seus pares \insiders\. [...] A auto-imagem e a autoestima de um 
indivíduo estão ligadas ao que os outros membros do grupo pensam 
dele. (ELIAS e SCOTSON, 2008: 40) 

 
Muito porque o grau de conduta de cada pessoa, de acordo com Elias e 

Scotson, seus sentimentos, seu auto-respeito e sua consciência, estão fixadas 

diretamente à opinião interna do grupo a que ela pertence. Os autores desprezam a 

visão sobre um individuo mentalmente sadio se desvencilhar totalmente da opinião 

do "nós" (we-group) e se tornar, nesse sentindo, absolutamente autônomo. 

Nesse sentido, os integrantes se vulnerabilizam ante a pressão do "nós", que 

se torna especialmente forte, pois desenvolve em seus membros um sentimento 

entranhado de superioridade moral em relação aos outsiders. 

Como sugerem os autores, ao exporem os conceitos de uma teoria da 

figuração estabelecidos-outsiders, tais como carisma grupal e ideal de "nós", 

oportunizam uma avaliação mais apropriada das relações de grupo.  

Desse modo, sempre que ocorre algum tipo de interação entre estabelecidos 

e outsiders, tais sentimentos se expressam de alguma forma.  
O profundo constrangimento despeitado pelo contato com membros 
dos grupos outsiders pode ser menos acentuado, mas, mesmo sem 
as sanções religiosas, tem características parecidas. Em sua raiz 
encontra-se o medo do contato com um grupo que, aos olhos do 
indivíduo e de seu semelhante, é anômico. (ELIAS e 
SCOTSON,2008:49). 

 
Pode-se considerar, nesse sentido, que mesmo em um território tão 

especifico como o de Winston Parva, alguns desses sentimentos que, de acordo 

com ambos os autores, foram observados e lhes pareceu apropriado permitir que o 

universo de uma pequena comunidade desvendasse, igualmente, o macrocosmo 

das sociedades em larga escala e vice-versa. 
 
É essa a linha de raciocínio que está por trás do emprego de um 
pequeno cenário como paradigma empírico de relações 



 
 

estabelecidos-outsiders que, muitas vezes, existem em outros 
lugares em escala diferente (ELIAS E SCOTSON, 2008:49). 
 

Para os autores, nesse panorama, fica mais fácil destacar detalhes do que 

nas pesquisas sobre essas relações em cenários mais extensos. Desse modo, para 

eles, ao se utilizar de uma pequena unidade social como alvo de investigação de 

problemas igualmente localizados em outras unidades sociais, maiores e 

diferenciadas, é possível construir um modelo que pode ser ampliado e revisto para 

investigação de figurações semelhantes de maior escala. Sobre esses aspectos, 

anunciam: 
[...] o modelo de uma figuração estabelecidos-outsiders que resulta 
da investigação de uma comunidade pequena, como a de Winston 
Parva, pode funcionar como uma espécie de "paradigma empírico". 
(ELIAS E SCOTSON, 2000:21). 
 
 

Esse ponto é importante, porque muito diz respeito a esta empreitada de 

pesquisa. Se aplicado como gabarito a outros tipos de configurações mais 

complexas, tal modelo pode ampliar a compreensão das características 

fundamentais que elas possuem em comum e os fatores porque, em circunstâncias 

distintas, funcionem e se desenvolvam em diferentes sentidos. (ELIAS E SCOTSON, 

2000). 

Ao refletirmos sobre essas singularidades encontradas na obra de Elias e 

Scotson (2000), particularmente o repositório de diferenciais de poder entre grupos 

que se interrelacionam, podemos deduzir que os aspectos figuracionais encontrados 

em Winston Parva podem ser percebidos em muitos outros contextos sociais, como 

os próprios autores apontam. 

 Não obstante, esclarecem que as fontes de poder que se estabelecem dentro 

de uma determinada coletividade podem ser diferenciadas tanto no que tange à 

afirmação da superioridade social quanto no sentimento de superioridade de um 

grupo social estabelecido, com relação a outro, de fora, ainda assim, a configuração 

estabelecidos-outsiders mesmo em contextos diferentes possui características 

habituais. 

Tais singularidades, percebidas em Winston Parva, uma vez evidenciadas se 

tornaram mais clarificadas em outros contextos.   
Assim, ficou patente que o conceito de uma relação entre 
estabelecidos e outsiders veio preencher, em nosso aparato 
conceitual, uma lacuna que nos impedia de perceber a unidade 



 
 

estrutural comum e as variações desse tipo de relação, bem como de 
explicá-las. (ELIAS E SCOTSON, 2000:22). 

 

A análise e sinopse das configurações ao pretender ir além das análises 

quantitativas e estatísticas consubstanciaram a existência de grupos e subgrupos 

que, de outra forma, não se destacariam. Atingindo, desse modo, uma melhor 

compreensão das relações existentes, ou seja, peculiaridades que poderiam ser 

camufladas por outras, mais acentuadas, como cor e classe social. 

Ao pensarmos nas peculiaridades das relações existentes, não podemos 

deixar de chamar a atenção para o pensamento de Merhy e Franco (2005b), no 

campo da saúde, esfera onde se aporta nossa pesquisa, em que chama a atenção 

para a reestruturação dos processos de trabalho e a potencialização do “trabalho 

vivo em ato”, juntamente com a compreensão das relações existentes, como bases 

de energia tanto criativa, quanto criadora. Os autores, considerarem que ao 

vivermos em sociedade, estamos sempre em coletivo, estando as atividades 

também reorganizadas umas com as outras. Tal exercício, porém, de acordo com 

eles, modifica a nossa forma de pensar e de agir em sociedade.  

Não obstante, ao pesquisar outros trabalhos instrumentalizados pela 

orientação de Elias e Scotson, no que tange às configurações sociais especificas, 

nos deparamos com uma pesquisa que nos causou certa inquietação, já que a 

mesma discute, a partir de uma configuração social, a convivência entre moradores 

de dois bairros de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba. Coincidentemente, 

por ser originária da cidade, conheço pessoalmente a realidade local de ambos os 

bairros. Encontros Desiguais: convivendo nas fronteiras, de Gonçalves e 

colaboradores (2015), nos traz um exemplo de situação em que pessoas “pobres” e 

“ricas” são obrigadas a conviverem em seu cotidiano por causa da proximidade de 

seus bairros. O primeiro, habitado por moradores das chamadas classes média e 

alta, e o segundo, predominantemente constituído por moradores em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, os chamados moradores de favela. Aos primeiros, 

os autores se referiram como estabelecidos e aos segundos, outsiders. 

Inicialmente, a dessemelhança entre os dois bairros de João Pessoa e as 

configurações sociais específicas, encontradas em Winston Parva, são 

evidenciadas, já que a realidade assinalada por Gonçalves e colaboradores, 



 
 

pertence a grupos, de acordo com Elias e Scotson (2000), digamos, adaptados  à 

maioria das explicações sobre os diferenciais de poder: "os pobres" e "os ricos". 

Isto é, a diferença de status socioeconômico é explícita na realidade 

pesquisada. De acordo com os autores, os "encontros desiguais", entre moradores 

de um e outro bairro, são permeados de desconfiança e medo. As relações possuem 

uma tensão permanente, ora manifesta, ora latente.  Os moradores do bairro de 

Manaíra declaram os do bairro de São José perigosos, porque ali residem muitos 

criminosos. Essa percepção faz com que nas casas e prédios de Manaíra, a 

proteção seja redobrada. O bairro de São José surge como principal fonte de 

violência e causador dos problemas de Manaíra.  

O estudo esclarece não pretender destacar, exclusivamente, as condições 

econômicas que caracterizam os grupos de vizinhos ricos e pobres, mas implicar na 

ideia de pertencimento e simbologias do ideal do “nós” e o “outro”, ou no estilo de 

Elias e Scotson (2000):  o que liga e separa “estabelecidos” e “outsiders”. 

Entretanto, não se pode deixar de suscitar uma reflexão sobre como os 

encontros desiguais, permeados de desconfiança e medo, entre os moradores do 

bairro de Manaíra e os moradores do bairro de S. José, poderiam se conformar 

diferentemente, considerando que as discrepâncias socioeconômicas são 

inequívocas na realidade do território estudado. Enquanto o bairro de Manaíra é 

detentor, de acordo com os autores, da 3ª maior renda per capita de João Pessoa, 

tem ao seu lado o bairro de São José, possuidor da pior renda per capita e com altos 

índices de criminalidade. 

O cenário trazido por Gonçalves e colaboradores (2015), em nossa 

percepção, difere da realidade estudada por Elias e Scotson em que o cerne da 

pesquisa estava nas relações de poder e de status no interior de uma comunidade 

aparentemente homogênea. O cenário analisado por ambos, não manifestava 

disparidade e nem hierarquias grosseiras de estratificação econômica por renda, 

como no cenário de Gonçalves e colaboradores. Os padrões de habitação, 

nacionalidade, ascendência étnica, assim como ao seu tipo de ocupação, renda ou 

nível educacional, eram relativamente proporcionais entre os grupos, não 

fundamentando a exclusão. 

Gonçalves e colaboradores (2015) concluem o artigo informando que a 

pesquisa ainda se encontra em andamento, no que se refere, por exemplo, ao 



 
 

fenômeno denominado por Elias e Scotson como "barreira emocional" para 

caracterizar a configuração estabelecida entre os moradores de ambos os bairros. 

Ao nos valermos do referencial teórico de Elias e Scotson, focamos a atenção 

na noção de configuração social específica, desenvolvida por ambos, que 

potencializa a percepção de diferenças em ambientes socialmente mais 

homogêneos. O foco de observação pretendido, em Winston, fazia-se pertinente, 

porém ele só adquire novas expectativas e perspectivas ao ser concebido como 

implícito ao seu estereótipo mais evidente.  

No intuito de promover diálogo entre Winston Parva e a realidade empírica 

que observamos na periferia carioca, nos acautelamos para não a tomar como 

semelhante a uma periferia inglesa. Feito isso, recorremos às formulações de 

Marcos Alvito (2001) sobre a disputa por liderança e prestigio em um território 

sublinhado pela vulnerabilidade socioeconômica. A pesquisa é estruturada em "As 

Cores de Acari: uma Favela Carioca" (2001).  

           O autor (Ibid.) busca esquadrinhar as configurações sociais específicas de 

Acari trazendo em seu íntimo, um espaço complexo para além do modo aligeirado 

de favela, da qual costumamos identificar tais territórios. Alvito retrata a rivalidade 

intercomunitária existente entre Parque Acari e Coroado. Os moradores de Parque 

Acari, em meados dos anos de 1970, desejavam que Acari se transformasse em 

bairro, porém não desejavam o mesmo destino para a favela do Coroado. Os 

habitantes do Parque Acari, estabelecidos no território há mais tempo, se 

reconheciam superiores aos do Coroado, favela formada posteriormente. 

Ao longo de sua narrativa, o autor lança mão do caso de Winston Parva para 

clarear seu estudo na localidade de Acari.  Assim como em Winston Parva, havia a 

ideia de superioridade de um grupo em um território com características similares 

com relação a outro, sobretudo no que se refere ao poder de imposição alcançada 

pelo grupo mais antigo em direção aos recém-chegados. 

Não obstante, ao analisar a exclusão e estigmatização verificadas em 

Winston Parva, Alvito não se ausenta de assinalar diferenças existentes entre o 

subúrbio inglês e Acari, determinando relativas particularidades entre os territórios, 

tais como: tipo de moradia e ocupações profissionais. 

Entretanto, na ocasião da realização de sua pesquisa, em 1995, quando 

essas diferenças se tornaram, de acordo com o autor, quase imperceptíveis, o 

estigma persistia. 



 
 

Sustentando a proposta de nos apoiarmos no referencial teórico de Elias e 

Scotson e sua noção de configuração social específica, pretendemos, em capítulo 

específico, nos aprofundarmos sobre como se organiza a região da Pavuna. 

Dito isso, considerando o modelo teórico da pesquisa e das discussões 

referenciadas, o presente trabalho pretendeu analisar, na perspectiva etnográfica-

sociológica de Norbert Elias e John L. Scotson, a incorporação de uma análise da 

ação do ACS na sua relação com a qualidade do serviço e da cobertura prestada 

pela ESF, considerando os aspectos figuracionais inerentes em diferentes graus da 

organização dos seres humanos. 

Em Norbert Elias e Scotson e suas concepções de configurações/habitus, de 

acordo com Nascimento, Stephan e Nunes (2015) obtém-se a força conceitual para 

aclarar a construção, tanto da pesquisa, quanto da apreensão entre ciências sociais 

e saúde coletiva, pois ambas as noções apresentam uma riqueza de possibilidades 

que se aplicam ao entendimento das ciências sociais e da saúde coletiva. 

Desse modo, a vida em comunidade, como se constata, possui características 

específicas. Estas relações são permeadas por relações interdependentes das 

políticas públicas e com o Sistema Único de Saúde (SUS). Longe de ser um fim em 

si mesmas, essas intervenções têm o potencial de gerar tanto um maior 

envolvimento da sociedade no processo de mudanças estruturais do SUS, quanto 

na análise das relações estabelecidas entre os atores sociais envolvidos e, como já 

estabelecido, legitimando a intencionalidade para uma nova abordagem de 

assistência à saúde. 



 
 

 
5. METODOLOGIA 
 

A experiência, e não a verdade, é que dá sentido à escritura. 
Digamos, com Foucault, que escrevemos para transformar o que 
sabemos e não para transmitir o já sabido. Se alguma coisa nos 
anima a escrever é a possibilidade de que esse ato de escritura, 
essa experiência em palavras, nos permita liberar-nos de certas 
verdades, de modo a deixarmos de ser o que somos para ser outra 
coisa, diferentes do que vimos sendo. (LARROSA; KOHAN, 2002, 
p.1) 
 

 
Os resultados foram reunidos de acordo com os objetivos específicos, ainda 

assim, embora não faça parte dessa divisão conhecer o perfil dos agentes 

comunitários de saúde entrevistados, construímos um capítulo introduzindo um 

aspecto resumido desses sujeitos, com o propósito de apreender melhor o processo 

de trabalho no qual estão colocados assim como inferir os facilitadores e barreiras 

dessa pesquisa. 

A metodologia utilizada neste estudo, coerente com os referenciais teóricos 

do então projeto procurou orientar-se pelas chamadas pesquisas qualitativas, 

valendo-se de técnicas sócio-etnográficas, nas quais serão empregados: a 

observação, mapeamento participativo, o diário de campo e registros 

complementares, como entrevistas semiestruturadas, individuais e coletivas que 

foram gravadas, transcritas e tiveram um tempo estimado de uma hora de duração, 

para que as percepções sobre o território possam ser melhor contrastadas, 

ampliadas nos pontos de vista. Para interpretação, tais entrevistas foram submetidas 

às técnicas de análise das sinopses das configurações sociais especificas de Elias e 

Scotson (2000). 

O mapeamento participativo é, para Goldstein e colaboradores (2012), 

ferramenta útil para sistematização, interpretação e comunicação de resultados para 

a gestão e avaliação. Para os autores, quando aplicado à Estratégia Saúde da 

Família (ESF), facilita a apropriação do território, assim como a construção de 

vínculos entre determinado território, sua população e os serviços de saúde. 

 Estudos como esses permitem que o autor torne mais explícito o problema, 

aprofundando as ideias sobre o objeto de estudo. Possibilita, ainda, o levantamento 

bibliográfico e o uso de entrevistas com pessoas que já tiveram experiência acerca 

do objeto a ser investigado. Para a realização desta pesquisa, o objetivo primordial 



 
 

será a descrição das características de determinada comunidade, ou fenômeno ou, 

então, o estabelecimento de relações entre variáveis. 

Sobre o estudo de comunidade, nos ancoramos no conceito de Arensberg e 

Kimball (1973), que afirmam ser um método naturalístico, comparativo, ou seja, uma 

questão (ou questões) pertencente à natureza, interdependências ou dinâmica do 

comportamento e atitudes. Tais elementos são explorados contra o fundo ou no 

contexto de outros comportamentos e atitudes dos indivíduos que integram a vida de 

uma comunidade em particular. 

Para os autores, a compreensão dos estudos de comunidades como fator 

causal na formação de comportamentos e atitudes de classe, raça, subculturas ou 

instituições possibilita importantes contribuições. 

O campo escolhido para a realização da pesquisa, de acordo com Arensberg 

e Kimball (1973), apresenta algumas características especiais, que em nosso 

entendimento, irão subsidiar o estudo que pretendemos realizar. Sua aplicação, 

como defendem, exige técnicas especiais, mas também oferecem respostas 

especiais. Para ambos os autores, embora um estudo vá abordar uma comunidade 

em particular, ele deve se destacar de uma história local, mesmo em sua forma mais 

implícita. O território escolhido deve ser, de acordo com ambos, um "palco integral 

da vida local". Uma comunidade que se possa supor uma "amostra" da sociedade e 

da cultura das pessoas que apresentam o comportamento o problema em que se 

está interessado. 

Outra característica apontada pelos autores, que em nossa percepção, se 

adéqua à proposta deste estudo, é que se devem escolher algumas e não apenas 

uma técnica de observação e de coletas de dados. Do mesmo modo que a 

necessidade de se reelaborar os dados existentes de estudos realizados 

anteriormente na comunidade que irá ser pesquisada, segundo os autores, 

caracteriza-se como outro padrão que deve ser apropriado. 

Contudo, a proposta, para eles, não é ignorar as informações existentes, mas 

não acatá-las tal como se apresentam, já que podem ser atravessadas por 

pressupostos falsos ou mesmo irrelevantes. 

Todos esses recursos, trazidos por ambos os autores, referentes ao estudo 

de comunidade, vão ao encontro de uma proposta de instrumentos de pesquisas e 

avaliação direcionados a uma população complexa e exigente de uma atuação 

melhorada e ampliada em diversos aspectos, como refere Minayo (1998). 



 
 

O objeto das ciências sociais, para Minayo (2002) é complexo, contraditório, 

inacabado e está em permanente transformação, a pesquisa qualitativa é um dos 

instrumentos adequados para entendimento dos processos em uma sociedade. Isto 

nos despertou a necessidade de nos aprofundarmos em alguns conceitos e práticas 

do trabalho etnográfico, potencialmente úteis à nossa pesquisa, capazes de amparar 

a captura da realidade empírica. 

Partindo dessa premissa, entendemos que a coleta de dados deveria ir além 

de instrumentos, como o roteiro com entrevista semiestruturada, embora, conforme 

atesta Minayo (1996), esse método de captura da realidade, não deixe de aproximar 

os fatos ocorridos na realidade da teoria existente sobre o tema analisado, a partir 

da combinação entre ambos. 

Ao pesquisar a escrita etnográfica, reparamos que a prática do trabalho 

etnográfico busca encontrar com o universo do cotidiano onde as relações entre as 

pessoas acontecem.  

A partir de tal entendimento, sobre o processo etnográfico, concluímos ser 

este o instrumento que mais se afinou com o referencial teórico selecionado para a 

pesquisa, sendo este centrado na interpretação de fontes escritas. 

Para desenvolver tal ferramenta, encontramos em Geertz, um conceituado 

representante da etnografia contemporânea (2008:7), noções e abordagens 

potencialmente adequadas para o estudo proposto. O autor revela aspectos sobre o 

enfrentamento que o etnógrafo deverá ter em seu trabalho de campo, encontrando 

uma complexidade de estruturas, muitas delas sobrepostas ou amarradas umas às 

outras, simultaneamente singulares, ocultas e variáveis. E que o pesquisador, de 

alguma forma, terá primeiro que apreender e depois apresentar. Complementando 

com todos os níveis de atividade do trabalho em campo, tais como: entrevistas, 

observações, escritas. 

A descrição do trabalho realizado no campo, de acordo com Caprara e 

Landim (2008), deve ser detalhada e explicar como se dá o processo de inserção, 

observação e coleta dos dados. Dessa forma, “[...] uma parte expressiva do ofício do 

etnógrafo reside na construção do diário de campo” (Weber, 2009: 157). 
 
O diário de campo [...] é um instrumento que o pesquisador se dedica 
a produzir dia após dia ao longo de toda a experiência etnográfica. É 
uma técnica que tem por base o exercício da observação direta dos 
comportamentos culturais de um grupo social, método que se 



 
 

caracteriza por uma investigação singular que teve Bronislaw 
Malinowski como pioneiro.(Weber,2009:157-158). 
 
 

Pezzato e L’abbate (2011) consideram que, nessa abordagem metodológica, 

o pesquisador, além de definir a posição que deve assumir em sua comunidade de 

pesquisa e a relação estabelecida frente ao objeto a ser investigado, deve construir 

um distanciamento crítico quanto a esse objeto. "O etnólogo, ou antropólogo, deverá 

produzir uma “[...] metáfora da realidade na qual terá talvez estado, por algum 

tempo, imerso”.(Pezzato e L’abbate,2011:1300) 

Com referência ao tempo de imersão do pesquisador no campo de pesquisa, 

Trad (2012) alerta para algumas dificuldades na realização do trabalho etnográfico, 

já que desde as origens da etnografia havia uma expectativa que o etnógrafo 

passasse a viver na comunidade de estudo e se mantivesse nela por tempo 

suficiente para que sua pesquisa se desenvolvesse. A autora destaca que o tal 

tempo de permanência, raras vezes era estabelecido e questiona se é possível 

formular um tempo ideal para este processo. Segue analisando sobre não haver 

uma "receita",mas que cada investigador deve tomar suas decisões a partir das suas 

ideias. 

Dentre as dificuldades aludidas, Trad (2012) destaca tanto a redução do 

tempo para conclusão de dissertações e teses, quanto o crescimento da sobrecarga 

de trabalho que os pesquisadores enfrentam nos espaços acadêmicos. Soma-se a 

esses fatos, a imersão do pesquisador em um cenário que se sobressai pelo 

produtivismo acadêmico, do qual se dá maior crédito a quantidade do que à 

profundidade, à originalidade e consistência do conhecimento gerado. Dito isso, 

pretender que haja uma imersão prolongada no campo, assim como o 

amadurecimento dos processos a serem analisados, parece ser, de certa forma, 

algo fora da realidade acadêmica. A autora também acena para a relevância de se 

discutir o tempo de permanência no trabalho de campo sem deixar de considerar o 

grau e a capacidade de interação entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa. 

A variação de oportunidades do pesquisador de se aproximar do universo 

pesquisado, ou de explorar situações ou dados incorporados ao seu objeto de 

estudo, assim como sua habilidade para apreender e traduzir o observado, o dito, 

são perspectivas que irão refletir sobre a qualidade do produto etnográfico. 



 
 

Obviamente, sem deixar de levar em consideração outros recursos que o 

pesquisador poderá dispor "fora" do campo. 

Geertz (2012) diz que: 
[...] realizar uma etnografia é como tentar ler(no sentido de ‘construir 
uma leitura de’) um manuscrito estranho, desbotado, cheio de 
elipses,incoerências, emendas suspeitas e comentários 
tendenciosos,escrito não com os sinais convencionais do som. 
(GEERTZ, 2012:13). 
 

Ainda em Trad (2012), a leitura deste "[...] manuscrito estranho, cheio de 

incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos" traz novas 

possibilidades. A partir dessa orientação, seja qual momento onde aconteça a 

interrupção do trabalho de campo, os elementos capturados serão sempre 

superficiais. Apesar disso, esse processo de "leitura" da realidade empírica 

observada pode ser relativamente superficial, relativamente coerente. 

A Etnografia como estudo de significado da "vida diária" representa para 

Geertz (2012:14) "[...] estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever 

textos, levantar genealogias,mapear campos, manter um diário, e assim por diante".  

Essas disposições elencadas pelo autor, em nosso entendimento, aludem ao 

termo antropológico "estar-se situado" na compreensão do empreendimento 

científico, onde ele afirma que, muito mais que simplesmente falar, é conversar com 

os sujeitos da pesquisa, o que para ele é muito mais difícil, mas é justamente o 

alargamento do universo do discurso humano, um dos objetivos da antropologia. 

Ao propormos descrever as configurações sociais específicas construídas, em 

um determinado território, tendo como base a obra Os Estabelecidos e Os 

Outsiders, do sociólogo alemão, Norbert Elias e do professor inglês, John L. 

Scotson, indiscutivelmente foram considerados todos os aspectos relevantes sobre a 

prática do trabalho etnográfico, assim como os obstáculos que um pesquisador, 

mergulhado em agendas acadêmicas, terá de enfrentar para obter um produto capaz 

de apreender e traduzir o observado. 

 Neste momento, descreveremos, de forma breve, como o modelo utilizado 

pelos autores poderá dar conta de outras configurações mais complexas. Com isso 

será possível compreender melhor as características estruturais que elas têm em 

comum e as motivações porque, em condições diferentes, elas funcionam e se 

desenvolvem segundo orientações diversas. 



 
 

O conceito de Norbert Elias e John Scotson sobre configuração social 

específica pretende eliminar a forma rígida do pensamento que diferencia e isola o 

indivíduo da sociedade. A análise de uma configuração social não pode ser 

restringida à análise de um elemento, isoladamente. Para os autores, não basta a 

compreensão de aspectos do comportamento ou das ações dos indivíduos, 

singularmente consideradas. É preciso pensar a interdependência, para as 

configurações, que as pessoas estabelecem umas com as outras. 

Elias e Scotson (2008), ao pesquisarem configurações sociais especificas, 

vão ao encontro das considerações de Geertz (2008) quanto à compreensão dessas 

configurações tão singulares. Para Geertz (2008:202), um ser humano pode ser um 

completo enigma para outro ser humano. Ele traz o exemplo da chegada de um 

indivíduo em um país estranho. [...] com tradições inteiramente estranhas e, o que é 

mais, mesmo que se tenha um domínio total do idioma do país, nós não 

compreendemos o povo (não nos situamos entre eles e não por não compreender o 

que eles falam entre si).  

A base de nossas leituras interpretativas e análise cultural sobre determinada 

realidade, como retrata o autor, não pode se apoiar na rigidez com que são mantidas 

ou na forma que são argumentadas. Para ele, "[...] nada contribuiu mais para 

desacreditar a análise cultural do que a construção de representações impecáveis 

de ordem formal, em cuja existência verdadeira praticamente ninguém pode 

acreditar" (GEERTZ, 2008: 212). 

E conclui: 
Se a interpretação antropológica está construindo uma leitura do que 
acontece, então divorciá-la do que acontece — do que, nessa 
ocasião ou naquele lugar, pessoas específicas dizem, o que elas 
fazem, o que é feito a elas, a partir de todo o vasto negócio do 
mundo — é divorciá-la das suas aplicações e torná-la vazia.Uma boa 
interpretação de qualquer coisa — um poema, uma pessoa, uma 
estória, um ritual, uma instituição,uma sociedade — leva-nos ao 
cerne do que nos propomos interpretar. Exige descobrir o que 
significa toda a trama.[...] (Id., Ibid.:212). 

 

Em vista disso, embasados na discussão aqui referida, nos ocupamos desde 

agora, de situá-la aos debates de processo de mudanças estruturais do Sistema 

Único de Saúde. 

Considerando o exposto, agregou-se à análise da obra citada, levantamento 

bibliográfico para capturar literatura de apoio, com artigos científicos publicados 



 
 

sobre o papel do ACS no estabelecimento de vínculos equipe-comunidade e a 

criação de redes de sociabilidade conformadoras do trabalho da equipe de saúde 

em sua área adscrita, sendo selecionados os trabalhos que apresentaram maior 

correlação com os referidos autores. 

A busca do referencial teórico deu-se por meio de consultas a livros, em 

bancos de dados informatizados, como SCIELO, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e ainda em 

bancos de teses de universidades utilizando como descritores de busca: Poder 

social; Programa de Saúde da Família; Agentes comunitários de saúde; Território; 

Etnografia; Atenção Primaria à Saúde; Serviços de Saúde Comunitária; Assistência 

à Saúde. 

Em termos gerais, o uso das configurações sociais como referencial teórico 

produzem como instrumento a observação da rede de contatos, a natureza de 

vínculos etc. 

 

 
5.1. Universo de Pesquisa 
 

O universo desta pesquisa de mestrado é o território adscrito da ESF, da 

Clínica da Família Epitácio Soares Reis, localizada dentro da área programática 3.3, 

zona norte, no bairro da Pavuna, na cidade do Rio de janeiro.  A área possui 

831,14km², 97.261 habitantes e IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 0,790. A 

Pavuna faz limite com os bairros Costa Barros, Guadalupe, Anchieta, Coelho Neto, 

Parque Colúmbia, Jardim América, Irajá, Acari. O bairro faz ainda divisa com o 

município de São João de Meriti.  

A Clínica foi inaugurada em 5 de julho de 2011 e conta com seis equipes de 

Saúde da Família, contendo em cada uma das equipes, cinco agentes comunitários 

de saúde e duas equipes de Saúde Bucal. O total de usuários atendidos, de acordo 

com o infográfico da Clínica é de 21.679. Clínica da Família Epitácio Soares Reis é a 

3ª Clínica da Família pertencente à Área Programática da saúde 3.3, sediada em 

Madureira e à XXV Região Administrativa localizada no próprio bairro da Pavuna. A 

região reúne alguns dos bairros com os piores Índices de Desenvolvimento Humano 

(IDH) da cidade, como Costa Barros, Barros Filho, Fazenda Botafogo e Acari.  

A escolha deu-se devido às características locais, de região vulnerável com 

uma variação socioeconômica provavelmente não muito expressiva, conforme a 



 
 

perspectiva das características do referencial teórico. Ao visitarmos a área da 

Pavuna, onde desenvolvemos nosso estudo, tivemos oportunidade de conhecer, 

ainda que de forma breve, a história do território da Clínica da Família Epitácio 

Soares Reis. Segundo relato dos ACS da Equipe de "Chrisóstomo Pimentel", com os 

quais tivemos contato, existe uma tensão entre os moradores mais antigos, dos 

condomínios, e os do complexo do Chapadão, uma ocupação posterior. 

 

Conhecendo uma das equipes técnica da Clínica da Família Epitácio Soares 
Reis 

 
 

 Os ACS relatam que os moradores dos condomínios e vilas, por estarem no 

território há mais tempo, consideram-se superiores, tanto socialmente, quanto no 

aspecto de antiguidade no território e acreditam que os moradores do entorno, 

mesmo pertencentes ao território de abrangência, não merecem ter o mesmo direito 

de acesso aos serviços ofertados pela unidade de saúde. 

Nesta linha de abordagem, Elias e Scotson atribuem diferenças sociológicas 

pouco expressivas entre grupos sociais, sob o ponto de vista socioeconômico. Sob 

esse aspecto, seria mais complicado realizar o estudo em um território com área de 

cobertura com grupos sociais visivelmente estratificados. 

Segundo o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (2008) o índice 

de desenvolvimento social (IDS) do bairro é de 0,540 classificado como médio baixa 

e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,790 classificado como médio 

baixo. De acordo com o IPP e Diretoria de Informações Geográficas, o total da 

população do bairro no ano de 2010 é de 97.350 habitantes. Com uma população 



 
 

masculina de 45.766 e população feminina de 51.5884. O bairro possui 23 escolas 

municipais, seis creches e um Ciep, porém até o ano da pesquisa realizada pelo IPP 

(2012), não havia Espaço de Desenvolvimento Infantil e Centro de Referência de 

Educação para Jovens e Adultos. A renda per capita familiar, (IPP, 2010) varia entre 

R$ 77,65 e R$ 2.092,77. O percentual de analfabetismo (IPP, 2010) em crianças de 

10 a 14 anos é 3,30 e adultos de 3,66. 

De acordo Gandra et al (2016:15), o termo Pavuna tem origem indígena 

(Tupi) e significa: lagoa de águas turvas. O bairro é um local bem antigo da cidade 

do Rio de Janeiro, ocupando ambas as margens do rio de mesmo nome, cada uma 

delas pertencente a uma Freguesia da cidade: a da direita, a de Irajá e a da 

esquerda, a de São João de Meriti. Na formação do bairro, a cidade de Nova Iguaçu 

requeria as terras de ambas às margens do rio Pavuna, transferindo-se a fronteira 

para o rio São João; mas, venceu a disputa a do Rio de Janeiro, fixando-a no divisor 

tradicional das freguesias, isto é, no rio Pavuna. Assim, a Pavuna ficou pertencendo 

à cidade do Rio de Janeiro.   

Souza e Mourão (2009) certificam que a Pavuna possui um polo econômico, 

que vem desde a produção de açúcar e aguardente no século XVII até a instalação 

de indústrias no século XIX. O processo de fragmentação das áreas urbanas, 

acelerado pela ocupação de pessoas oriundas das camadas menos favorecidas, 

gerou um fluxo populacional desordenado, aumentando e precarizando as condições 

de moradia. Sua população também se diversificou desde o início de sua ocupação. 

 



 
 

 
Fonte: CAP 3.3, com base em imagem do Google Earth © em 2015. 

FIGURA 01: Mapa da área onde está localizada a Clínica da Família Epitácio Soares 

Reis.  
 

Após várias incursões em bancos de dados, não foram encontradas 

informações mais aprofundadas sobre a realidade socioeconômica local do bairro da 

Pavuna. Portanto, iremos nos concentrar, a partir desse ponto de nosso trabalho, na 

descrição da Área Programática 3.3, no qual o bairro encontra-se inserido. 

O Instituto Pereira Passos informa que, a partir de 1993, os bairros do 

município do RJ foram distribuídos pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa 

Civil (SMSDC), em 10 Áreas de Planejamento de saúde (AP), 1.0, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 

3.3, 4.0, 5.1, 5.2, 5.3. Cada AP contendo uma unidade gerencial conhecida como 



 
 

Coordenação de Área de Planejamento (CAP), a qual configura uma unidade 

intermediária entre o nível central e as unidades prestadoras de serviços do SUS em 

seu território. 

 

 
Fonte: S/SUBPAV/SVS/CVAS 
Figura 02: Mapa das Áreas de Planejamento de Saúde e Regiões 
Administrativas – 2004  
 

A área de planejamento em saúde (AP) 3.3, abrange 31 bairros, de acordo 

com o último Censo Demográfico do IBGE (2010), possui 942.638 habitantes (sendo 

437.149 homens e 505.489 mulheres). É composta por quatro regiões 

administrativas (RA), Irajá, Madureira, Anchieta e Pavuna. Possui uma extensão 

territorial de 76,89 Km2, com uma população estimada de 942.051 habitantes (IBGE 

2010), aproximadamente 15% da população municipal. Os 29 bairros que compõem 

as RAs da AP 3.3 são: Anchieta, Parque Anchieta, Guadalupe, Ricardo de 

Albuquerque, Marechal Hermes, Bento Ribeiro, Oswaldo Cruz, Madureira, Rocha 

Miranda, Turiaçu, Vaz Lobo, Irajá, Colégio, Vila da Penha, Vicente de Carvalho, Vila 

Cosmos, Campinho, Cascadura, Quintino Bocaiúva, Engenheiro leal, Cavalcante, 

Pavuna, Costa Barros, Barros Filho, Acari, Parque Columbia, Honório Gurgel, 

Coelho Neto, Vista Alegre. (IPP, 2009). 

Possui ainda 25 unidades de atenção básica de saúde, quanto ao modelo de 

atenção, as unidades estão classificadas em 10 unidades do Tipo A (Unidades onde 

todo o território é coberto por equipes de Saúde da Família) e 15 unidades são do 

tipo B (Unidades Mistas onde somente parte do território é coberto pela Estratégia 



 
 

Saúde da família). Faz divisa com a Baixada Fluminense, conjunto de municípios 

limítrofes e periféricos que utilizam os serviços de saúde da área, bem como, da 

cidade como um todo pelas precárias redes de unidades existentes.  

Souza e Colaboradores (2011) afirmam que AP 3.3 é uma das áreas mais 

distantes do centro urbano da cidade, possuindo características estigmatizantes pela 

presença da Favela do Muquiço, conhecida pelos altos índices de violência, tráfico 

de drogas, conflitos entre facções criminosas rivais pela disputa de território nas 

comunidades vizinhas e pelas precárias condições de vida população. 

 
Fonte: Coordenação Geral de A. Primária da AP 3.3 

Figura 03: Mapa da Área de Planejamento 3.3 

 
01- Parque Anchieta / 02- Anchieta / 03- Ricardo de Albuquerque / 04- Guadalupe / 

05- Pavuna / 06- Costa Barros / 07- Parque Colúmbia / 08- Acari / 09- Barros Filho / 

10-Coelho Neto / 11- Irajá / 12- Vista Alegre / 13- Colégio /14- Vila da Penha / 15- 

Vicente de Carvalho / 16- Vila Kosmos /17- Marechal Hermes / 18- Honório Gurgel / 

19- Rocha Miranda / 20- Bento Ribeiro /21- Oswaldo Cruz / 22-Turiaçu / 23- Vaz 

Lobo / 24- Madureira / 25- Engenheiro Leal /26 - Cavalcanti / 27- Campinho / 28- 

Cascadura / 29- Quintino Bocaiúva 

De acordo com Souza (2012), a AP 3.3 é a área de planejamento mais 

populosa no município do RJ, concentrando um número de 149 áreas de favelas, 

entre elas Pedreira, Lagartixa, Parque Acari, Parque Columbia. O IDH- Índice de 



 
 

Desenvolvimento Humano na região tem seus extremos, no Bairro da Vila da penha 

0,9, enquanto Acari-Parque Columbia- 0,72, Costa Barros- 0,71, Barros Filho-0,75 

(IPP, 2009). A área possui 33 equipamentos de saúde públicos. Sendo: Municipais: 

02 hospitais gerais, 02 maternidades, 02 UPA (Unidades de Pronto Atendimento), 01 

policlínica, 12 centros municipais de saúde, 01 posto de saúde, 02 centros de saúde 

psicossocial, 05 clínicas de família. E estaduais: 01 hospital geral, 02 Pam, 03 UPAs, 

01 Posto Avançado. 

Em relação à cobertura da ESF na população da AP 3.3, observa-se que a 

partir de 2009 houve uma considerável expansão, chegando em dezembro de 2011 

a 36% da população coberta com a ESF, sendo um total de 86equipes de saúde da 

família. 

 

5.2.  População de Estudo  
 

Para a realização desta pesquisa, primariamente, foram selecionados agentes 

comunitários de saúde, que compõem o quadro de profissionais da Clínica de Saúde 

Epitácio Soares Reis, e que possuem mais de seis meses de atuação na função. 

Usuários adscritos também foram ouvidos na observação participativa nos encontros 

ocorridos dentro do território. 

 

5.3.  Captação de Dados  
 
5.3.1. Roteiro de entrevistas (ver anexo) 

 

5.3.2. Observação participante (Roda de Conversa; Técnica do Mapa Falante; Diário 

de Campo) 

Roda de Conversa: Método de discussão que possibilita aprofundar o 

diálogo com a participação democrática, a partir da riqueza que cada pessoa 

possui sobre o assunto. (Comissão de Educação Permanente para o Controle 

Social no SUS, Conselho Nacional de Saúde, 2009.) A Técnica do Mapa Falante é 

um processo de coleta e registro de informações e percepções da comunidade 

sobre o território em que vive e convive. Destina-se a produzir informações que 

possam ser disponibilizadas e consultadas de forma ágil e dinâmica a partir de 

uma base cartográfica que permita a visualização do território e suas interações, 



 
 

sendo constantemente atualizadas. (CEDAPS, 2009). O Diário de Campo é um 

instrumento utilizado pelos investigadores para registrar/anotar os dados recolhidos 

susceptíveis de serem interpretados. Neste sentido, o diário de campo é uma 

ferramenta que permite sistematizar as experiências para posteriormente analisar 

os resultados. (CONCEITO. de, 2011) 

 

 

5.4. Memórias, Cotidiano e Implicações no Campo de Pesquisa 
 

Minha presença no campo de pesquisa iniciou-se meses antes da pesquisa 

propriamente dita. Era importante que construíssemos algum tipo de vínculo, para 

que quando chegasse o momento de formalizar a investigação já tivéssemos um 

nível de entrosamento que facilitasse esse encontro. 

Como decidido na metodologia desse estudo, o diário de campo foi utilizado 

como uma das formas de registro das conversas informais e para observação do 

comportamento durante as falas, como os entrevistados se manifestam quanto aos 

diversos pontos investigados, assim como suas impressões pessoais do processo 

de trabalho em que estão inseridos, bem como a abrangência e os limites dessa 

pesquisa. O relato a seguir faz parte de informações registradas no diário de campo. 

A emissão de autorização pelo Comitê de Ética em Pesquisa, via Plataforma 

Brasil, para que a pesquisa pudesse ser iniciada, levou um tempo considerável, já 

que o preenchimento apresentou algumas pendências e findou por retornar duas 

vezes para as correções necessárias. Por sua vez, a autorização do gerente da 

Clínica da Família, assim como da CAP. 3.3, foi realizada em tempo hábil, o que 

permitiu que organizássemos uma agenda de atividades a serem desenvolvidas no 

campo. 

No primeiro momento, participamos de uma reunião técnica que acontece 

uma vez na semana na clínica e conta com a participação do gerente, enfermeiros e 

técnicos de enfermagem. Na ocasião, apresentamos de forma sucinta o trabalho a 

ser realizado, assim como o agendamento para visitas ao campo e entrevistas com 

os agentes comunitários de saúde. 

 

 

 



 
 

Apresentação do Projeto de Pesquisa em reunião técnica.  
 

 

 
A breve apresentação do trabalho, depois de esclarecidas todas as dúvidas 

apresentadas, pareceu-nos naquele momento, suficiente para despertar nos chefes 

de equipe o entusiasmo e comprometimento para a realização da mesma, 

projetando a melhoria do processo de trabalho entre ACS, equipes de saúde e 

população usuária. Ao final, concluímos que nos precipitamos em manter uma 

postura tão otimista. 



 
 

Ao longo de nossa apresentação, já percebíamos que alguns enfermeiros 

sinalizavam certa dificuldade para “liberar” os ACS para as entrevistas. O fluxo de 

atividades realizadas por esses profissionais dificulta, na visão de alguns chefes de 

equipes de saúde, a disponibilidade para responder entrevistas ou mesmo participar 

de atividades, ainda que estas estejam voltadas à temática de sua prática de 

trabalho. 

Dois enfermeiros sugeriram que os ACS que participassem da entrevista não 

teriam necessidade de participar da construção do mapa falante (atividade 

agendada previamente com a presença apenas dos agentes comunitários de 

saúde), ou mesmo de serem acompanhados nas visitas ao território e vice-versa. 

Um enfermeiro questionou a necessidade de minha presença no território. 

Essa dificuldade revelou-se uma surpresa, já que esperávamos, por parte dos 

profissionais, total incentivo para que os ACS participassem do estudo. 

Esperávamos, da mesma forma, nessa primeira apresentação pactuar minha 

aproximação junto aos ACS. Todavia, foi proposto que visitássemos antes as 

reuniões de equipes para que, em conjunto com o enfermeiro, agendássemos as 

entrevistas e visitas ao campo.  

Um dos enfermeiros de equipe sugeriu me entrevistar em sua sala, antes de 

minha aproximação aos ACS de sua equipe. A proposta se manteve mesmo após 

explicarmos que haveria uma apresentação do projeto de pesquisa a todos os 

profissionais, na reunião técnica da clínica, a se realizar dali a uma semana.  

Dois dos enfermeiros presentes na reunião sugeriram, ainda, que antes de 

visitarmos as reuniões de equipe, chegássemos meia hora antes para “falarmos em 

particular com os mesmos”. 

Apesar da resistência por parte desses profissionais em particular, optamos 

por seguir com a agenda previamente programada com a gerência da unidade, não 

visualizando nenhum sentido nesse contato prévio, já que o projeto de pesquisa iria 

ser apresentado em duas ocasiões para que todas as dúvidas fossem sanadas.  

Evidentemente, já esperávamos algum nível de barreira no decorrer do 

processo de coleta de dados, porém não na etapa de aproximação e captação dos 

profissionais. Assinalamos aqui, no entanto, a generosidade e apoio por parte do 

gerente da unidade para que pudéssemos ter a máxima condição de desenvolver 

todas as etapas propostas para a execução da coleta de dados. 



 
 

Na ocasião da apresentação formal do projeto, tivemos mais uma vez a 

percepção das barreiras que inicialmente se apresentavam. O número de 

profissionais presentes (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem) foi 

moderado, assim como o número de ACS. 

Constatamos que os profissionais que haviam se mostrado mais ansiosos 

para compreender melhor a nossa proposta, antes de permitirem nosso acesso aos 

ACS, não se fizeram presentes. 

Não obstante, tivemos a presença de outros chefes de equipes, ausentes na 

primeira reunião, que manifestaram a disponibilidade de colaborar para que o 

acesso aos ACS fosse realizado de forma mais facilitada. 

A apresentação do trabalho, a nosso ver, depois de respondidas as dúvidas 

expostas, nos pareceu, naquele momento, suficiente para despertar nos chefes de 

equipe o entusiasmo e comprometimento para a realização da pesquisa e, dessa 

forma, não apenas contribuir para o desenvolvimento da pesquisa cientifica, mas 

com a melhoria do processo de trabalho entre ACS, equipes de saúde e população 

usuária. Concluímos que cometemos mais um equívoco em nossa avaliação. 

O contato com os sujeitos, como dito anteriormente, já vinha acontecendo 

informalmente com visitas esporádicas ao campo de pesquisa. No entanto, isso se 

deu de forma mais constante com uma equipe em particular, que tornou nosso 

acesso mais viável. Conhecer previamente a enfermeira dessa equipe poderia ter 

“facilitado” nossa inserção? Era uma questão a se ponderar. 

Desde os primeiros contatos com os agentes comunitários de saúde, me senti 

como “tradutora das ansiedades”. Realizamos uma entrevista piloto que durou cerca 

de 1 hora e 20 minutos. O fato de ser assistente social, talvez tenha, de alguma 

forma, deixado todos mais “tranquilos” e confiantes para “desabafarem”, como 

costumam dizer. Mas o que faríamos com essas informações? Ou um pouco mais 

além, o que faríamos com essas informações após o encerramento da pesquisa? 

Essa era outra questão que se apresentava. 

Na ocasião da roda de conversa, para a construção do mapa falante, técnica 

que possibilita conhecermos os equipamentos sociais existentes no território, mas 

também suas potencialidades, desafios e subjetividades, nos depararam com outro 

obstáculo. Lembrando que a atividade da Roda de Conversa aconteceu de forma 

paralela às entrevistas. 



 
 

A despeito de ter sido agendada e divulgada com bastante antecedência por 

parte do gerente da Clínica, a todas as equipes de saúde, para que liberassem os 

ACS para a realização da atividade, soubemos da impossibilidade de alguns 

estarem presentes por terem inúmeras atividades naquele dia. Fomos procurados 

por quatro ACS que expressaram frustração por não terem sido “liberados” pelos 

chefes de equipe. 

A atividade transcorreu com cerca de dez ACS. Registro aqui o empenho de 

alguns ACS e do gerente da unidade, ao reiterarem o convite aos profissionais por 

meio das reuniões de equipe e em grupos do aplicativo whatsapp. 

No primeiro momento, compartilhamos do mesmo sentimento de frustração, 

mas no decorrer da construção do “mapa falante” obtivemos importante troca de 

saberes e o objetivo da roda de conversa foi alcançado satisfatoriamente.  

Relativamente, houve uma assimilação da ideia de “configurações sociais 

especificas “do território, a partir da visibilidade social dada durante a atividade do 

mapa falante. 

As limitações da comunicação nas relações sociais, a importância de se estar 

alertas para os movimentos da vida comunitária, como essas emergências do 

cotidiano chegam até os serviços ofertados e quais os enfrentamentos feitos pelas 

equipes de saúde. A discussão que seguiu às atividades possibilitou ainda, que 

equipes distintas conhecessem um pouco mais sua microárea e as microáreas de 

seus colegas. 

Tendo como exemplo a relação que algumas equipes estabelecem com 

equipamentos como CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS 

(Centro Especializado de Assistência Social), CAPS(Centro de Apoio Psicossocial), 

enquanto outras não conseguem estabelecer nenhum tipo de articulação. O 

desconhecimento sobre as redes informais existentes no território tais como: 

instituições religiosas, ONGs, que desenvolvem algum tipo de prestação de 

serviços sociais. 

A intersetorialidade foi exemplarmente a discussão de maior relevância 

tratada pelo grupo. Esteve presente nessa atividade ACS das equipes E1., E2., E3., 

E4., E5. 

Havia uma expectativa de que a nossa presença traria, de forma concreta e 

imediata, algum tipo de “ajuda” para o processo de trabalho dos ACS. Tal percepção 

nos causou certa preocupação.Havia o receio de nos envolvermos nas diversas 



 
 

dificuldades enfrentadas pela categoria, somado à nossa identificação para com 

esses profissionais e acabarmos perdendo o foco de nosso estudo. Era um desafio a 

ser encarado. 



 
 

 
6. TERRITÓRIO SAÚDE: LUGAR ONDE FATOS ACONTECEM E SUAS 
REPERCUSSÕES SÃO SENTIDAS DE MANEIRAS DIFERENTES 
 
 

Esse segmento tem o intuito de trazer a contribuição de alguns autores, entre 

eles, Godim e colaboradores (2008), como ponto de partida para se pensar os 

espaços como conjunto de territórios onde os fatos acontecem simultaneamente; 

contudo, as repercussões desses fatos são experienciadas de diferentes modos. 

Os autores observaram, em nosso entendimento de forma acertada, que tais 

fatos são sentidos em conformidade com as configurações sociais que cada grupo 

populacional constrói e reproduz em cada um desses espaços. A noção de território 

em saúde, contida na NOBs, (Norma operacional do SUS) NOAS, (Norma 

Operacional de Assistência a Saúde) e ESF, organiza e estabelece suas práticas na 

APS e ESF, sobre uma base territorial. Tais práticas apresentam-se entremeadas a 

uma limitação espacial previamente determinada (MONKEN& BARCELLOS, 2008), 

o que, para autores como Santos e Rigotto (2010), restringe potencialmente a 

capacidade de se analisar e descrever sobre as diversas particularidades de vida 

dos indivíduos pertencentes a um determinado território. 

O fato é que os próprios profissionais do SUS tratam a operacionalização da 

categoria “território” de forma incompleta, em que o conceito de espaço se estreita 

em um movimento voltado para fins administrativos e gerenciais dos serviços de 

saúde. (SANTOS; RIGOTTO, 2010). 

A identificação das demandas a partir de tal dinâmica torna-se, na visão dos 

autores, limitada em sua capacidade, já que compromete as diversas formas de 

intervenção na realidade cotidiana das coletividades humanas. Aliados a essas 

questões, ainda possuímos territórios marcadamente caracterizados por alto risco 

social, sanitário e pela violência urbana, que findam por compor o espaço social. 

Ainda podemos adicionar, a essa conformação, o olhar que o poder público possui 

sobre tais territórios e suas configurações sociais. 

 

6.1. Dando voz aos atores no espaço-território 
A partir da identificação das demandas, formas de intervenção e da visão 

reducionista do conceito de território (que ainda perpassa o cenário atual das ações 



 
 

em saúde), podemos analisar algumas opções de dar voz aos atores sociais desse 

espaço-território. 

Tal empreitada, além de legitimar as relações entre população, políticas 

públicas e SUS, possibilita adentrarmos em um nível mais profundo do conceito de 

territorialização. 

A investigação desse conceito nos leva à noção de território sob o ponto de 

vista sociopolítico, que é o objeto de interesse de nosso estudo. O conceito é 

importante e útil porque nos remete à vida em sociedade, como resultante da noção 

de território, como bem define Souza (1993; 1995) “Territórios... são no fundo antes 

relações sociais projetadas no espaço que espaços concretos” (1995:97). 

Além disso, a perspectiva de Raffestin diz que o território é o resultado do 

movimento de um ator, em uma relação de dependência, em que ao se apropriar de 

tal espaço, ele o "territorializa" (1993:144). Sob o ponto de vista desses autores, o 

território é ainda um espaço onde se lançou um trabalho, mas que 

consequentemente as relações serão marcadas pelo poder. 

Nunes (2006), quando analisa os grupamentos humanos, destaca que ao 

tomarmos o aspecto social do território trataremos das organizações construídas 

nesses espaços, as sociedades políticas. Para o autor (id.; ibid.) uma sociedade 

política é a que minimamente consegue se organizar. E essa organização, de 

acordo com Nunes (2006:70), “[...] só se torna viável quando existe um poder capaz 

de sistematizar todos aqueles que se encontram em determinado espaço”.  

Essas questões são fundamentais porque, ao se destacar os aspectos sociais 

e políticos de um território de saúde, passamos a entender que só será possível se 

pensarmos em termos de delimitação territorial, se considerarmos a organização e 

relações de poder e prestígio estabelecidos entre os indivíduos pertencentes aquele 

espaço. 
 

6.2. Entendendo o processo saúde-doença como manifestação social 
 

Nessa perspectiva recorremos a Santos (2004), que manifesta a noção de 
espaço como  

 
[...] um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de 
sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados 



 
 

isoladamente, mas como quadro único na qual a historia se dá 
(SANTOS, 2004: 63). 

 
Ao abordar o espaço por esse prisma, Faria e Bortolozzi (2009:34) afirmam 

que Santos (1997) permite pensá-lo para além das geometrias, pois, na medida em 

que coloca o papel central das relações sociais na sua produção, torna-se ele 

mesmo uma categoria relacional, que se realiza como processo, movimento ou 

fluxo. Isso ocorre porque as formas “[...] estão sempre mudando de significação, na 

medida em que o movimento social lhes atribui, a cada momento, frações do todo 

social [...]” (SANTOS, 1997: 2). 

Em sua pesquisa sobre as contribuições de Milton Santos para o tema da 

geografia da saúde no Brasil, publicado em forma de artigo, Faria e Bortolozzi (2009) 

examinam a relevância de se entender o processo saúde-doença como 

manifestação social, mas também pensar a categoria território como universo de 

investigação e gestão em saúde pública. 

Para os autores, Santos, com sua inquietação sobre o objeto da ciência 

geográfica, motivou uma revisão epistemológica do conceito de espaço e território, 

passando assim, a influir sobre outras ciências, como a Economia, a Sociologia e a 

própria Epidemiologia. 

Em consonância com Santos, Elias e Scotson (2001:54) afirmam que não se 

pode explicar o implícito de uma realidade tendo apenas como base o pressuposto, 

repetidamente utilizado, dos métodos estatísticos, que restringe seu uso a um 

conceito das sociedades como amontoados de pessoas, como "populações 

estatísticas", deslocando-se das configurações específicas que as pessoas formam 

entre si — das estruturas sociais específicas. 

Ao pensamento de Santos, Elias e Scotson (2001), vem se somar a 

contribuição de Jaime Breilh (2015:53) que interpreta as realidades dos espaços-

territórios como um meio onde não se pode fragmentar o cenário, assumindo, tão 

somente, uma conceituação estatística, probabilística.  

Segundo Breilh (2015), ao declararmos o território de saúde, utilizamos 

recursos que focalizam em vez de transformar. Em vez de agirmos em um processo 

integral, agimos de acordo com fatores de risco específicos. Breilh (20015) não 

menospreza a importância do conhecimento das evidências para a ação, todavia 

questiona quem constrói as evidências e a partir de qual modelo. 



 
 

É nesse sentido que Elias e Scotson (2001) também nos chamam a atenção. 

Os autores (2001), ao pesquisarem Winston Parva, deduziram que naquele contexto 

social, não podiam ficar restritos às conclusões unicamente com base nas análises 

estatísticas. Para eles, estas, teriam um valor limitado, se não estivessem 

guarnecidas de uma investigação sistemática, participante. Assim, a conclusão é 

que, nas palavras dos autores, 
[...] as estatísticas profissionais ajudariam a evidenciar os contornos 
dessa configuração, mas o papel exato que ela desempenhava nas 
imagens e relações das três zonas não podia ser discernido 
unicamente através de inferências pautadas na análise estatística. 
(ELIAS &SCOTSON, 2001:55). 

 
Esse ponto é importante, porque diz muito a respeito deste trabalho de 

pesquisa. O conceito de espaço e território foi revisto, em seu aspecto 

epistemológico, abrindo espaço para uma análise que descreva sobre as distintas 

características da vida das pessoas. 

Tais características apresentam-se num determinado território, sobretudo no 

cenário das ações da APS, legitimando dessa forma que tal empreitada fosse 

realizada. 

Como apontado na introdução deste trabalho, há uma abordagem 

operacional, diante da categoria “território” por parte dos profissionais de Sistema 

Único de Saúde (SUS), rasa, sendo o conceito de espaço destinado aos interesses 

administrativos e gerenciais dos serviços de saúde. Tal execução finda por regular 

as possibilidades, no que se refere à identificação das questões de saúde, quanto 

nas tentativas de intervenção concreta na realidade cotidiana das coletividades 

humanas. 

Respaldados por esses referenciais, analisaremos no capítulo a seguir a 

Atenção Primária à Saúde, a Estratégia Saúde da Família e o trabalho do ACS em 

tempos atuais com a discussão do objetivo central e o pensamento de Minayo 

(1998:225), em que defende a APS e ESF em condições de indispensabilidade de 

uma associação de conhecimentos capazes de replicar com eficiência e 

resolutividade às inúmeras demandas de uma população complexa, exigente de 

uma atuação melhorada e ampliada em vários aspectos. Para a autora (id, 1998), a 

alternativa de soluções dos problemas de saúde da população brasileira reclama 

uma busca para além dos muros do próprio setor de saúde. 



 
 

 
7. ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E O 
TRABALHO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: CENÁRIO ATUAL 

 
"A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois 
passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez 
passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que 
eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a 
utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de 
caminhar”. (Fernando Birri, cineasta argentino, citado 
por Eduardo Galeano.) 

 

No Brasil, ao longo da história recente, tem-se presenciado inúmeras 

tentativas de se organizar a Atenção Primária à Saúde (APS). Para isso, diversos 

modelos foram implantados em diferentes regiões do país. 

No contexto nacional, a despeito de muitos estados e municípios terem 

tomado a iniciativa de destacarem alguns atributos da APS, sabe-se, ainda, de 

acordo com Arantes et al. (2016), que essas iniciativas foram estabelecidas sob 

bases de interesses e concepções distintas. 

Em 1994, com a implantação do Programa Saúde da Família (PSF), hoje 

denominado Estratégia Saúde da Família (ESF), corrobora-se essa busca de 

fortalecimento da APS e da reorganização do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A ESF, de acordo com a PNAB, através de sua composição mínima, 

contando com 01 médico, 01 enfermeiro, 02 técnicos de enfermagem ou auxiliares, 

e 04 a 06 Agentes Comunitários de Saúde (ACS), mediante a adscrição da clientela, 

oferece a possibilidade de estabelecimento de vínculo com a população, 

compromisso e corresponsabilidade desses profissionais com os usuários e a 

comunidade. 

A equipe é responsável pelo acesso ao sistema de saúde da população 

adscrita, em um território delimitado, assim como pelos acessos continuados, 

integrados e intersetoriais, tendo como base o núcleo familiar e adequação à cultura 

local. No entanto, identifica-se na prática cotidiana dos serviços, que essas equipes 

de saúde, responsáveis pelo avanço do delineamento das condutas assistenciais, ao 

funcionarem sob diversas concepções e sob as quais não se encontra consenso, 

acabam por reproduzir imprecisões em sua aplicação (RIBEIRO, 2007:13). 



 
 

As imprecisões na aplicação dos serviços, de acordo com Campos e Júnior 

(2016), se relacionam com o fato de a técnica utilizada para a efetivação da APS no 

SUS ser classificada como sendo um “método indutivo”. 

As demandas pelos novos programas passaram a ser criadas a partir de uma 

subordinação financeira. Para os autores, não houve um planejamento organizado. 

À medida que os municípios iam aderindo, a programação dos recursos ia se 

processando. 
Dentro desse enquadre não foi possível orientar a implementação 
progressiva da Atenção Primária obedecendo à diretriz da equidade, 
isto é, elegendo prioridades segundo populações e regiões mais ou 
menos vulneráveis.  (CAMPOS; JUNIOR, 2016:2656) 

 

Ainda em Campos e Júnior (2016), essa autêntica fragmentação no campo da 

APS requer uma mudança radical envolvendo a formação em saúde e na educação 

médica, em particular, com seu tradicional rumo voltado para as especialidades. 

Provoca ainda uma sequência de redefinições sobre o papel dos hospitais e 

serviços especializados e, sobretudo, implica em mudar a lógica corrente em que o 

acesso dos usuários é monitorizada pelas possibilidades financeiras e não pela 

dialética da equipe da APS. (CAMPOS; JUNIOR, 2016). 

 

7.1 O ACS - profissional da ESF - no olho do furacão 
 

O fato é que essa dimensão extremamente subdivida que permeia não 

apenas a APS e ESF, mas a sociedade como um todo, é cercada de desafios para o 

alcance de um contexto equânime e igualitário, se levarmos em consideração a 

imensa diversidade do território brasileiro. 

Podemos declarar que um dos maiores desafios que se apresenta para a 

APS e ESF seja o de ofertar qualidade de vida à população onde os diversos 

aspectos da vivência dos sujeitos sejam prestigiados. 

Esses conceitos devem estar alinhados com a racionalidade de que saúde e 

qualidade de vida, em seu sentido abrangente, desligam-se da visão endurecida 

sobre saúde como simples ausência de doença. A definição foi engrandecida. 

Diante dessa conjuntura, com destaque para a integralidade como estrutura 

elementar, na remodelagem do modelo dos serviços e da prática do cuidado na APS 



 
 

(BRASIL, 2006), sublinhamos a figura do ACS como produto da equipe 

multiprofissional e trabalhador exclusivo do SUS. 

Tendo em vista que o objeto central no âmbito da saúde são as necessidades 

dos usuários individuais e coletivos, o ACS, uma vez que deve de forma obrigatória 

residir em sua área de atuação, acaba por presenciar tais necessidades. (MERHY E 

FRANCO, 2005ª). 

Para os autores, ao mesmo tempo o ACS finda também por ser a conexão 

entre equipe multiprofissional e população usuária. Por pertencer ao universo do 

usuário, supostamente, o ACS é capaz de compreender as dificuldades encontradas 

no território de saúde (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2005a). 

 Dessa forma, a convivência do ACS com a realidade e com as práticas de 

saúde do bairro em que mora e trabalha faz com que ora seja visto como membro 

da equipe de saúde, mas também como um poder, um braço do Estado, ora como 

membro aliado da comunidade assistida. Por outro lado, atuam como mediadores 

dos serviços profissionais de saúde e população usuária. 

 

7.2. Coesão grupal, autopercepção e reconhecimento: Configurações Sociais 
Específicas no cotidiano do trabalho vivo em ato do ACS 
 

Elias e Scotson (2000) divisaram em sua obra “Os Estabelecidos e Outsiders” 

(2000) singularidades no que se referem aos diferenciais de poder entre grupos 

inter-relacionados. Preconceitos banais e cotidianos capazes de estabelecer uma 

condição hierárquica estigmatizante e excludente. Todavia, tais aspectos 

figuracionais encontrados em Winston Parva podem ser percebidos em muitos 

outros contextos sociais, como os próprios autores apontam. 
O cotidiano do ACS, sua relação com o território e equipe de saúde constitui, 

em nosso entendimento, um contexto social onde é possível se encontrar 

diferenciais de poder. A própria identidade comunitária do ACS, a partir da visão da 

equipe mínima, o coloca como executor de tarefas que vão além do campo da saúde 

(SEABRA; CARVALHO; FOSTER, 2008: 229). 

No intuito de ratificar nossas reflexões sobre o fazer profissional do ACS, 

descreveremos como previsto pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB, 

2012:56) algumas das atribuições desse profissional: 



 
 

• Visitar, no mínimo uma vez por mês, cada família da sua comunidade. 

• Identificar situação de risco e encaminhar aos setores responsáveis.  

• Pesar e medir mensalmente as crianças menores de 2 anos e registrar a 

informação no cartão da criança. 

• Incentivar o aleitamento materno. 

• Acompanhar a vacinação periódica das crianças por meio do cartão de vacinação 

e de gestante. 

• Orientar a família sobre o uso de soro de reidratação oral para prevenir diarreias e 

desidratação em crianças. 

• Identificar as gestantes e encaminhá-las ao pré-natal. 

• Orientar sobre métodos de planejamento familiar.  

• Monitorar dermatoses e parasitoses em crianças.  

• Realizar ações educativas para a prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama. 

• Realizar ações educativas referentes ao climatério. 

• Executar atividades de educação nutricional nas famílias e na comunidade.  

• Realizar atividades de educação em saúde bucal na família, com ênfase no grupo 

infantil.  

• Supervisionar eventuais componentes das famílias em tratamento domiciliar e dos 

pacientes com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e outras doenças 

crônicas.  

• Realizar atividades de prevenção e promoção da saúde do idoso. 

• Identificar portadores de deficiência psicofísica com orientação aos familiares para 

o apoio necessário no próprio domicílio. 

Considerando que tais demandas também se traduzem como um novo 

desafio para se pensar saúde manifesta-se com mais uma exigência para o 

processo de trabalho do ACS, sem que para isso esteja afinado. 

A população, com seus imensuráveis saberes, com seus grupos coesos, com 

sua autopercepção e reconhecimento sobre como lidar com sua má-saúde, requer 

pensar a sociedade e individuo como objetos inseparáveis e participantes ativos na 

transformação da realidade dentro de um novo modelo assistencial. 



 
 

Não obstante, tomando como base os conceitos Eliasianos das configurações 

de uma comunidade, esse novo modelo assistencial está incorporado a um cenário 

repleto de contradições, tensões e explosões.  

É, pois, nessa esfera de acontecimentos, que se encontra o ACS que ainda 

irá se deparar, além de seu horizonte de atuação, com problemas relativos à 

pobreza, o estresse, as condições de trabalho, o envelhecimento populacional, a 

violência, o isolamento social. Labonte (1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
8. RESULTADO E DISCUSSÕES DOS DADOS 

 
“A melhor maneira de tornar o impossível possível é 

realizar o possível hoje.” Paulo Freire (2002) 

 

Os resultados foram reunidos de acordo com os objetivos específicos, ainda 

assim, embora não faça parte dessa divisão conhecer o perfil dos agentes 

comunitários de saúde entrevistados, iniciaremos esse capítulo introduzindo um 

aspecto resumido desses sujeitos, com o propósito de apreender melhor o processo 

de trabalho no qual estão colocados, assim como inferir os facilitadores e barreiras 

dessa pesquisa. 

 

8.1. Caracterização dos Sujeitos 
 
Em um cenário de 30 agentes comunitários de saúde, 1/3 foi entrevistado: 03 

do sexo feminino e 07 do sexo masculino. A faixa etária era entre 28 e 60 anos. 

O segmento religioso predominante nos entrevistados foi o evangélico cristão, 

sendo 08 seguidores dessa Religião e 02 informaram não praticar nenhum tipo de 

fé. 

Com relação ao nível educacional, 02 dos entrevistados possuíam nível 

superior com especialização. 01 cursava ensino superior. Os demais possuíam 

ensino médio completo. 

O tempo máximo investido nas entrevistas foi de 58 minutos, tendo a mais 

curta 35 minutos e a mais longa de 50 minutos. 

Todos os ACSs possuíam o mesmo tipo de vínculo empregatício, em regime 

celetista, com contratos estabelecidos com a Organização Social de Saúde (OSS) 

Viva Rio. A carga horária desses profissionais era de 40 horas semanais. 

O tempo médio de experiência como ACS na Estratégia Saúde da Família foi 

de aproximadamente cinco anos. O menor tempo de atuação apresentado foi de 

nove meses. 

Perguntados sobre o porquê da escolha de ser agente comunitário de saúde, 

nove responderam que não havia sido uma escolha, mas uma necessidade já que 



 
 

se encontravam desempregados. Desse total, quatro afirmaram ter passado a se 

identificar com o serviço, após iniciar a prática. 

 O perfil profissional da entrevistadora favoreceu, no decorrer da coleta de 

dados, certa identificação e tranquilidade dos entrevistadores para exporem suas 

concepções e sentimentos; uma vez que é exigida do assistente social a capacidade 

de perceber as necessidades, problemas e emoções, preferências e maneiras de 

pensar do individuo e daquilo que ele é e deseja ser, mas também de perceber 

aquilo que não se vê.  

Além disso, o assistente social debruça-se sobre a produção de um 

conhecimento crítico da realidade social, assim como aprofunda o diálogo crítico e 

construtivo com diversos ramos das chamadas Ciências Humanas e Sociais. 

Dentro desse enfoque, a nossa percepção do ACS para além dos números 

de entrevistados, trouxe-nos a oportunidade de observar como a figura do ACS 

pode se misturar, se confundir, em seu fazer profissional, com tudo o que a ESF 

preconiza de um uma forma geral. Há um sentimento de ambiguidade que cerca a 

figura desse profissional. Nesse universo de ambiguidades, podemos citar o 

vínculo criado entre ACS e população, mas que não pode deixar de considerar 

questões éticas e sigilosas. 

Todavia tais questões devem ser repassadas também de forma sigilosa, pois 

ao descreverem alguns usuários como “amigos ou inimigos”, o vínculo de confiança 

estabelecida pode se fragilizar de acordo com a mudança das relações entre 

profissional e população usuária. 

 

 

8.2. Conhecimento sobre o papel do Agente Comunitário de Saúde (ACS) 
 
O “Conhecimento sobre o papel do ACS” objetiva inteirar-se do significado 

que o ACS confere à sua prática no processo de construção da ESF.  Tal 

percepção, em alguma medida, manifesta o grau de qualificação a que esse 

profissional foi exposto para desenvolver as funções necessárias para o satisfatório 

exercício de seu papel. 

Esse dado é importante porque revela, para a presente pesquisa, elementos 

consideráveis, pois pretende, em um dos objetivos específicos, descrever a 



 
 

percepção do ACS acerca das diferenças de status, prestígio e poder em seu 

território de trabalho e espaço de moradia. 

Como refere a PNAB,sobre o conhecimento e à apreensão dos ACS sobre 

seu papel, mais de 50% dos entrevistados demonstraram não possuírem certeza 

sobre suas atribuições, apresentando alguns conceitos inadequados: 

E1: “Acho que o papel do ACS é ajudar as pessoas, mas também acho que 

para ajudar, precisamos ter a técnica, né? A gente enfrenta problemas no território 

que me faz pensar qual é o meu papel... são tantos que nem sei mais.” 

E3: É um papel muito importante dentro da comunidade que é o papel da 

prevenção e orientação das pessoas que moram na área que você trabalha que é na 

sua área de abrangência [...] 

E4: Nosso trabalho é de prevenção na saúde e fazer aquela ligação paciente-

clínica, né? É isso que eu vejo, assim, muito, muito, útil a nossa profissão 

E6: “Eu acho que é o de educar as pessoas. Educar para a saúde.” 

E8: “Orientar a população. A população precisa entender que o que estamos 

oferecendo é o melhor para elas. A população às vezes não quer aceitar nosso 

papel.” 

E: 10 “Eu meio que sou vigilante... (risos) Tenho que vigiar e orientar. Às 

vezes vejo que não é só isso, mas não sei bem como deve ser.” 

 

De acordo com Gomes et al (2009), essa dificuldade para entender o seu 

papel dentro da ESF e o seu funcionamento pode estar relacionada à formação 

profissional. 

 
“[...] uma vez que um grande volume de trabalhos presentes na 
literatura evidencia que a formação do ACS continua centrada no 
controle tecnológico da doença, fazendo com que ele reproduza a 
visão fragmentada e reducionista do modelo biomédico em sua 
prática” (GOMES ET AL. 2009: 744-755) 

 

Dessa forma, torna-se substancial, segundo Noronha et al (2009), a formação 

e educação permanente da equipe multiprofissional, quer seja a que atue na 

assistência, no planejamento ou na programação de suas ações. 



 
 

Quanto à preparação para atuar como ACS dentro da lógica a que se propõe 

a Estratégia Saúde da Família, apenas um dos entrevistados recebeu capacitação 

que, segundo sua opinião, não foi satisfatória, como relata:  

E5: Olha só, tive um ensinamento muito curto... praticamente nada. [...] Então 

tem se adequar às situações e aprendo assim. Não tivemos uma é... Ensinamento, 

um curso. Foi coisa de um dia. Uma conversa.” 

 

Os demais, como mostram alguns relatos, não receberam nenhum tipo de 

capacitação. 

 

E2: Assim: não fomos preparados. Ninguém aqui recebeu uma capacitação 

adequada. Por lei nós deveríamos ter o curso de ACS. O curso técnico. Ninguém na 

Unidade tem. É... não conseguimos fazer a inscrição, não conseguimos acesso às 

vagas. Já tentei pelas vias normais, já tentei pela via by-pass, que foi diretamente 

falando com os coordenadores... 

E3 - Não. Já tentei fazer o curso, mas não consegui. Porque eles falam que a 

vaga é contada e sempre que abre curso já tem gente para fazer. E assim eu acho 

que não deveria ter essa acepção de pessoas. Como você é profissional da área 

você tem que ser capacitado porque depois é muito fácil chegar lá na frente e dizer 

“Ah, o ACS não fez isso que deveria ter feito”. Mas para a gente ser cobrado a gente 

tem que ser ensinado. Tem cobrança de um modo geral: até vindo da sociedade, 

dos cadastrados. A gente sofre com isso, entendeu? 

E4 – A única capacitação foi a da amamentação. A única que eu tive. Nem 

para entrar eu tive. Todos os outros colegas aqui da Clínica já tiveram a iniciação 

que foram os três dias de treinamento que eles falam.  Que mostra como é o 

sistema. Eu não. Eu caí de paraquedas já na equipe. Peguei uma área sensível. Não 

tive oportunidade de pegar um território menos sensível. Cai de paraquedas na 

guerra mesmo e estou aí até hoje. Me virando, aprendendo com quem quer ensinar; 

quem não quer ensinar eu dou meu jeito para poder aprender. Mas não tivemos 

capacitação. Pelo menos, eu não tive e sei de muitos amigos que também não 

tiveram uma capacitação específica, não.” 

O fato é que o ACS deveria ser qualificado com relação aos diversos 

aspectos que envolvem o processo saúde-doença, porém, quando essa capacitação 

acontece, parece ser conduzida por um paradigma que privilegia os aspectos 



 
 

biológicos, desconsiderando, inclusive, as orientações previstas pelo MS no que se 

refere às competências desse profissional. 

Os programas educacionais dos ACS devem ser compostos e fundamentados 

para desenvolver competências. Os métodos utilizados de ensino-aprendizagem 

devem ser inovadores, reflexivos e críticos, centrados no estudante. A possibilidade 

de inclusão de novas tecnologias também, segundo Tomaz (2002:87), deve ser 

considerada, assim como de acordo com o contexto, o desenvolvimento de algumas 

competências transversais. A predisposição para a comunicação e o trabalho em 

equipe deve fazer parte de qualquer programa que pretenda qualificar o ACS ou 

mesmo outros profissionais de saúde. 

Parreira e Junior (2004) trazem uma discussão sobre estarmos caminhando 

para um novo paradigma que, segundo os autores, embora não tenha a intenção de 

suprimir antigas práticas, faz-se necessário o debate no campo do conhecimento, da 

educação e da saúde. Os autores nomeiam de paradigma técnico e reflexivo. Este 

paradigma não se constitui em um encadeamento de ruptura, mas de sequência, em 

que na convivência vão surgindo as tendências diferenciadoras. 

 O paradigma técnico, de acordo com os autores, diz respeito à biomedicina, 

em que a base sustentadora de atuação é a ausência de doença como definição de 

saúde. Tal modelo se concentra no individuo e na doença em uma visão 

hospitalocêntrica dominante. O principal profissional interventor é o médico, em uma 

prática especializada, desagregada da atenção sobre o ser humano. O principal 

enfoque da prática desse paradigma é sob a ótica da prevenção e assistência à 

saúde. 

Entretanto um dado que também salta aos olhos é a vontade que 

aparentemente os ACS manifestaram em aprender e se profissionalizar. 

 

8.3. Relação do ACS com usuário/comunidade e dificuldades de adesão da 
população adscrita 

 
 Todos os entrevistados sinalizaram haver algum tipo de situação capaz de 

provocar a dificuldade de adesão da população adscrita aos serviços ofertados pela 

Clínica da Família, assim como a identificação de grupos com diferenças de poder e 

prestígio. 



 
 

Aspectos religiosos foram apontados por dois entrevistados como um fator de 

dificuldade na adesão de algumas famílias aos serviços de saúde como veremos 

abaixo: 

 

E1 – “É muito difícil fazer adesão com pessoas que tratam a doença de outras 

formas, né? Assim, eu sou cristão protestante, defendo minha fé quando me 

convém. Em meu horário de trabalho sou um funcionário, mas encontro famílias que 

recorrem à religião e não recorrendo para a saúde. Elas preferem ir para uma igreja, 

preferem ir num centro, preferem ir no seja lá o que for, buscar uma orientação 

religiosa, um milagre religioso e não buscam a saúde.” 

E7 – “Há um cadastrado espiritualista... está com câncer. Dois tipos de 

câncer. Qualquer dia quando a área estiver mais tranquila a gente vai lá para você 

conhecer. E ela falou que a vizinha dela ficou curada de um câncer no útero indo 

num determinado local, usando uma devida coisa que davam lá. Não vou citar 

porque nosso assunto aqui é ético, é totalmente profissional. E ela veio me consultar 

como ACS. Às vezes, por falta de estrutura, de alguém que pudesse dar uma visão 

a ela, poxa, faz ou não faz? Eu perguntei a ela você crê nisso, que você vai 

conseguir isso, que sua mãe vai ter uma melhora, que pode não ser uma cura total, 

mas vai ter uma melhora? Ela [falou:] “creio”. [respondi:] “Então vai com fé”. O que 

eu poderia dizer? Eu nem tinha o que dizer... Nem levei isso para a equipe. Por um 

acaso fomos capacitados para lidar com isso?” 

Essas informações foram relevantes para o nosso estudo, pelo fato de 

identificarmos na fala de ambos entrevistados alguns elementos que vão ao 

encontro dos objetivos específicos.  

Percebe-se aqui que o aspecto cultural e religioso, decorrente das 

configurações sociais específicas do território, pode provocar possíveis diferenças 

na adesão ao serviço de saúde da família. Outra questão exposta é a precária 

interação dentro das equipes e despreparo para lidar com as questões subjetivas 

nas práticas de atenção. 

De acordo com Helman (2009:79), o sistema de cuidados de saúde de 

qualquer sociedade não pode ser entendido de forma isolada de outros aspectos 

dessa sociedade. O sistema se entrelaça, a esses outros aspectos, especialmente, 

em sua organização social, religiosa, política e econômica.  Essa textura finda por 

sustentar-se nas mesmas presunções, valores e visão de mundo.  



 
 

Um sistema de cuidados de saúde, de acordo com o autor, possui dois 

aspectos que se interrelacionam. O aspecto cultural, que compreende algumas 

formulações básicas, teorias, práticas normativas e modos compartilhados de 

concepção. O outro aspecto é o social. Incorporados a esse aspecto estão inclusos 

determinados papéis específicos (como médico e paciente) e normas que 

comandam as relações entre esses papéis (Helman, 2009:79a) 

Pessoas que enfrentam alguma doença, em busca de solução e diagnóstico, 

em sua ânsia de obterem certo alívio, vão ao encontro de várias formas de 

assistência. 

 As sociedades ocidentais, em sua maioria, adotam uma forma de cuidados 

de saúde que é alçada acima das outras formas. Há sistemas alternativos menores, 

que de acordo com Helman (2009), são identificados como subculturas de cuidados 

da saúde.  Cada indivíduo terá sua própria forma de explicar e tratar da má saúde.  

Os agentes de curas, em cada grupo profissional que se organiza, devem oferecer 

modos diferentes de se relacionar com esses usuários.  

Para o autor, há um pluralismo dos cuidados de saúde que tem a ver com 

uma série de alternativas de assistência de saúde que devem ser ofertadas. 

Helman (2009:80) apresenta, ainda, algumas variedades de opções 

terapêuticas disponíveis em nossa sociedade. A alternativa informal é uma delas, 

onde a família do individuo doente é o primeiro grupo de assistência de saúde. 

Nesses grupos familiares, as mulheres, principalmente mães e avós, tornam-se os 

principais agentes. São elas que diagnosticam e utilizam materiais disponíveis. 

A automedicação também surge como um recurso informal e normalmente é 

orientada por amigos, vizinhos e outras pessoas que já fizeram uso de 

medicamentos em algum momento de suas vidas. Segundo o autor, no Reino Unido, 

é comum a troca de medicamentos industrializados. Grupo de autoajuda é outro 

exemplo informal de assistência: Associações da Enxaqueca, Depressivos, 

Comando Gay, Organização pela saúde da mulher, dentre outras.  

Para Helman (2009) a biomedicina como ideologia de cura, ainda que seja 

uma concepção dominante, vem enfrentando uma crise. Tal fenômeno ocorre, a 

despeito dos inúmeros sucessos na prevenção e tratamento de doenças, alívio do 

sofrimento e aumento da expectativa de vida.  Para o autor, nos últimos anos, nota-

se uma crescente insatisfação das populações que se traduz em um aumento de 

queixas contra médicos e na maior popularidade dos tratamentos alternativos.  



 
 

O fato das pessoas viverem mais acaba por demandar cuidados que 

envolvem períodos mais longos. Indivíduos com hipertensão, diabetes e outras 

situações consideradas crônicas, precisam se tornar corresponsáveis por seu 

processo saúde-doença. Esse indivíduo irá monitorar sua própria condição tratando 

a si mesmo em parceria com os profissionais de saúde. 

No Brasil, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou, em 2006, a 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC), no 

intuito de favorecer a implantação/adequação de ações e serviços, além de 

promover as ações referentes ao controle/participação social, promovendo o 

envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores e trabalhadores nas 

diferentes instâncias de efetivação das políticas de saúde. 

Com relação à violência e evolução do trafico de drogas no território como um 

possível problema na adesão aos serviços de saúde, obtivemos as seguintes 

respostas: 

E2 – Pelo menos na minha área, a questão que mais dificulta a adesão é a 

violência e tráfico. Como vou dar conta disso?Tem cadastrados que são parentes 

dos chefes, sabe? Se eles cismam. Ninguém vem e se vem já chega ameaçando. 

Como eu, ACS, vou lidar com isso? [...] Tudo bem o nosso papel também é de 

educar. A gente educa com relação ao comportamento com a sociedade, em relação 

aos direitos daquela pessoa dentro da vossa visão dentro da Saúde e até o que a 

gente pode orientar desde que esteja relacionando, né? Mas com gente do tráfico 

(alguns) e alguns parentes dos traficantes isso não rola. 

 

Alguns estudos, como os de Souza e colaboradores (2011), vêm amplamente 

discutindo o crescimento do tráfico de drogas e da violência como consequência 

dessa evolução. 

A ineficiência e/ou ausência do Estado frente a esta situação é de aparente 

descontrole. Continuamente, a subjugação de territórios inteiros é assumida pelo 

“poder paralelo”, que comanda inclusive os aspectos sociais da população, 

assumindo funções que normalmente são esperadas do Estado.  

Quando consideramos o território como espaço vivo e dinâmico, capaz de 

fragilizar sua relação com as equipes de saúde, não podemos deixar de incorporar a 

questão da violência urbana como um dos possíveis problemas de adesão aos 

serviços de saúde.   



 
 

Associado a tais questões, como já citado anteriormente neste trabalho, 

trazemos o pensamento de Baralhas e Pereira (2013:359a) quando afirmam ser o 

trabalho dos ACSs, desenvolvido principalmente em área urbana, permeado por 

novos desafios.  A violência urbana, tráfico de drogas, desemprego e outros fatores, 

são realidades que permeiam o território de saúde e requisitam uma ação 

intersetorial mais efetiva. O relato a seguir caracteriza algumas dessas 

configurações às quais as equipes de saúde necessitam fazer enfrentamento.  

 

E6 – “A dificuldade que mais encontro é com as famílias que moram nos 

prédios. Elas não aceitam muito o serviço da Clínica, mas também por causa do 

pessoal do Chapadinho. Eles (pessoal dos prédios e condomínios) já vivem aqui há 

muitos anos. Na verdade, não só por causa do pessoal do “Chapadinho”. Porque 

assim, essa região por ser um conjunto da Marinha, às vezes o pai de uma família 

era oficial e o pai da outra era cabo, sargento, praça... Aí, tipo assim, tem grupo de 

pessoas que cresceram juntas. Por conta disso, crianças que eram filhos, 

dependentes, de militares cresceram juntas, criaram aquele vínculo de amizade e aí 

uma parte da rua é igual, outra parte da rua é diferente. Então assim, tem trechos da 

rua que você fala “nossa, é muito diferente.” Uma pessoa te trata vizinho às vezes 

de um número, por exemplo, 200 me tratam maravilhosamente bem, o 199 não me 

trata bem. Mas você fala “por que isso?”Porque o vizinho do 200 era parente do 

cabo... E ele te enxerga não só um profissional, mas como um possível amigo, uma 

pessoa com a qual você tem condição de conversar. Agora o vizinho do 199 ele 

acha que, por ter parente que foi oficial acha que tem ainda muito dinheiro para falar 

com você. Ele não usa a clínica da Família. Ele até tem condições de pagar um 

plano barato de saúde, mas no fim tá tudo igual com o outro. Não aceitam se 

cadastrar porque acham que vão parecer pobres (risos). Para piorar tem o nome de 

uma das equipes: “Chapadinho”. Ai é que a coisa pega.” 

 

Elias e Scotson (2002:24) chamam a atenção sobre como membros de um 

grupo podem estigmatizar os de outro, não por suas características pessoais, mas 

por fazerem parte de um outro grupo que de forma coletiva é considerado diferente e 

inferior. Para os autores, é de fundamental importância que ao se pensar em 

“preconceito social”, deve-se ampliar suas causas, já que comumente ele é 

unicamente explorado pela via da personalidade dos indivíduos.  



 
 

 

.E 10 – “Sim, com certeza enfrento dificuldade na adesão de moradores aos serviços 

da Clínica”! “Exemplo o Chapadinho”. O pessoal de lá é muito barraqueiro. Eu 

morava lá, mas me mudei. Graças a Deus! Por isso que o pessoal dos condomínios 

não quer o nome da equipe “Chapadinho”. Eles não gostam de se misturar e eu 

entendo. O pessoal dos condomínios não quer ficar perto do pessoal do 

“Chapadinho”. Sabe por quê? Os do “Chapadinho”, até nas roupas são chamativos. 

Adoram falar alto e brigam muito. Nem se compara aos dos condomínios. O pessoal 

dos condomínios, não tem muita coisa mais, mas eles já tiveram, né? Ficam com 

vergonha. Na escola e até no mercadinho é a mesma coisa. ” 

 

Ainda em Elias e Scotson (2002:24ª), a estigmatização só pode ser 

encontrada se levarmos em consideração a figuração formada por grupos que são 

interdependentes. Essa figuração tem como ponto fulcral, de acordo com ambos, 

que é o equilíbrio instável de poder com suas tensões naturais. Um grupo só poderá 

estigmatizar outro de forma operativa quando se sente instalado em uma posição de 

poder do qual o outro estigmatizado é excluído. Atribuir o estereótipo de “valor 

humano inferior” a outro grupo é uma estratégia bastante utilizada por grupos que se 

reconhecem como superiores. É o meio de manter a superioridade social. 

A autoimagem do grupo socialmente menos poderoso também pode se 

enfraquecer, já que grupos menos coesos tendem a não se sujeitarem a padrões 

específicos de controle (Roupas menos chamativas, tom de voz moderado, mais 

pacatos e cordatos). O grupo de moradores do “Chapadinho” por não se submeter 

às normas dos moradores das vilas e condomínios, rompe, de certa forma, com as 

regras estabelecidas pelo grupo de maior poder social.  

Becker (1977:53) em seu estudo “Uma teoria da ação coletiva”, afirma que 

todos os grupos sociais fazem regras e tentam, em alguns momentos e 

circunstâncias, fazer com que essas regras sejam seguidas.  

Durante os primeiros contatos com os ACSs do território, obtivemos relatos 

sobre haver uma tensão na relação entre os moradores mais antigos, dos 

condomínios, e os do complexo do Chapadinho, uma ocupação posterior. 

Os moradores dos condomínios e vilas, por estarem no território há mais 

tempo, percebem-se superiores, tanto socialmente, quanto no aspecto de 

antiguidade no território e acreditam que os moradores do entorno, mesmo 



 
 

pertencentes ao território de abrangência, não merecem ter o mesmo direito de 

acesso aos serviços ofertados pela unidade de saúde.  

Todavia, outras questões foram se apresentando, como confirma a fala do 

entrevistado ao se referir aos moradores dos condomínios, como pessoas que “não 

gostam de se misturar” com os moradores do Chapadinho pelo fato destes não 

seguirem as regras sociais dos primeiros.  

Para Becker (1977:53a), regras sociais definem situações sociais e os tipos 

de comportamentos apropriados.  No relato do entrevistado, os moradores do 

complexo do Chapadinho são percebidos como um grupo não cumpridor dessas 

regras.  

Essas possíveis diferenças encontradas no cenário descrito pelos 

entrevistados acabam por afetar a adesão aos serviços de saúde da família, pois o 

grupo morador dos condomínios não aceita ser inserido como usuário cadastrado na 

mesma equipe de saúde do grupo morador do Chapadinho. O relato a seguir 

clarifica como se dá essa relação conflituosa. 

 

E 4 – Quando a gente consegue cadastrar o pessoal dos condomínios... Por 

que é assim: Tem família nos condomínios que estão todos sem plano bom, mas 

eles não querem o ACS na porta para não “passar vergonha com os vizinhos”. Se a 

gente chega e chama a pessoa, todos os vizinhos vêm olhar. Dá vergonha, né? A 

pessoa tinha plano bom... Agora é SUS. Daí eles vêm aqui, pra gente não ir lá e 

ficam sabendo que o nome da equipe deles é Chapadinho. Nunca que irão aderir. O 

pessoal do Chapadinho acha bom. Não querem que mude o nome. Quando se 

encontram aqui na Clínica é problema: os do “chapadinho” com os dos 

“condomínios”.  

E1 – O problema é que o pessoal do Chapadinho também, alguns, né? 

Possuem aqueles planos vagabundos, mas não se importam de usar o SUS. Alguns 

dos condomínios usam também esses “planinhos”, mas têm vergonha de usar o 

SUS. O “planinho” não cobre tudo, sabe? Mas ainda assim têm vergonha. Não dá 

para entender... Todo mundo no mesmo balaio de gatos.” 

 

8.4.  Diferenciações sociais encontradas em Winston Parva e Pavuna  
 



 
 

Para Elias e Scotson (2000:26), entender a dinâmica da estigmatização não é 

tarefa fácil. É preciso que se apure de forma concreta sobre o papel que cada 

indivíduo desempenha, como ele enxerga a posição de seu grupo entre outros e, 

consequentemente, de seu próprio status como membro desse grupo. 

 
[...] a imagem do nós e o ideal do nós de uma pessoa fazem parte de 
sua auto-imagem e seu ideal do eu tanto quanto a imagem e o ideal 
do eu da pessoa singular a quem ela se refere como “eu” (ELIAS 
2000: 42). 
 

Os moradores dos condomínios, estando há mais tempo no território, 

possuem ao mesmo tempo uma imagem do “eu” e uma imagem de “nós”, enquanto 

grupo dominante, embora pelos relatos dos entrevistados apresentem 

diferenciações entre eles no que diz respeito ao grau de status e prestígio. Alguns 

moradores ainda possuem poder aquisitivo para obter planos de saúde, enquanto 

outros perderam essa capacidade.  

Essa perda de poder econômico relativo se reflete no status do morador que 

se sente “envergonhado” do vizinho ao lado, pelo fato do mesmo poder pagar por 

um plano de saúde, ainda que este não cubra todas as suas necessidades de 

saúde. 

O fato é que a maioria dos moradores dos condomínios perdeu, ao longo do 

tempo, a capacidade de obter planos de saúde de valor elevado. Alguns poucos 

conseguem adquirir planos de saúde mais populares. 

Conquanto, quando se trata de estigmatizar os moradores do Chapadinho há 

um movimento de coesão, por parte dos moradores dos condomínios, que finda por 

dissolver as diferenciações existentes. 

A relação estabelecidos-outsiders que se forma nesses dois grupos fala de 

coesão grupal dos grupos de moradores dos condomínios com relação aos 

moradores do Chapadinho. 

Assim como em Winston Parva, há uma barreira emocional que se construiu 

entre dois grupos de moradores do bairro da Pavuna, que faz com que o contato 

mais estreito, como o fato de pertencerem à mesma equipe de saúde, se torne 

conflituoso, mesmo que a superioridade social de um grupo sobre o outro seja 

minimizada pelo compartilhamento de um mesmo serviço de saúde.  



 
 

Os moradores dos condomínios, ao rejeitarem aderir aos serviços de saúde 

da Clínica da família do território, por se atribuírem como superiores aos moradores 

do Chapadinho, promovem um quadro que pode comprometer a qualidade do 

atendimento e cobertura da política pública.  

Como já mencionado neste trabalho, ao analisarmos sobre as diferenciações 

encontradas na obra de Elias e Scotson, conferimos a necessidade de avaliar que 

preconceitos, tidos como aparentemente banais e como parte do cotidiano das 

coletividades, podem estabelecer uma condição de organização que finda por 

dificultar o acesso às e pelas políticas públicas, na perspectiva da Saúde Coletiva.  

Mais uma vez, reiteramos a questão sobre como as equipes de saúde, por exemplo, 

lidam com essas hierarquias, diferenças e "configurações sociais específicas". 

Considerando essas questões e tantas outras voltadas aos nossos objetivos 

específicos, foi-se percebendo, ao longo das entrevistas, que o padrão de respostas 

dos entrevistados, principalmente no que se referiam às configurações dos territórios 

onde se localizam os condomínios e complexo do Chapadinho, foram se tornando 

repetitivas. 

Assim como observado em Winston Parva, os entrevistados da Clínica da 

Família Epitácio Soares Reis, também não expressavam ideias próprias, mas as 

incorporadas às crenças e condutas que permeiam a visão do ACS sobre a vida dos 

moradores. 

Elias e Scotson (2000:54), ao entrevistarem os moradores das diversas zonas 

de Winston Parva, constataram que algumas pessoas entrevistadas talvez 

possuíssem opiniões individuais que divergiam dos conceitos e crenças 

estabelecidos pelos grupos de maior poder.  

Também nós, assim como os autores, percebemos, ao longo das entrevistas 

realizadas com os ACS, que as respostas foram tomando um rumo onde as ideias-

padrão se colocavam sobrepostas às opiniões individuais que se deslocassem 

desses padrões.  

Não obstante, diferente dos autores no estudo de Winston Parva, não 

imaginávamos que em situações de entrevistas com grupos relativamente estranhos 

à entrevistadora, provocasse uma tendência de repetição de tais ideias-padrão. 

Porém, estávamos diante de uma situação análoga vivida por Elias e Scotson, ao 

conferirem que em uma comunidade estreitamente unida, as pessoas tendem a 

apresentar uma conduta idêntica. 



 
 

À vista disso reconhecemos que o grupo de ACS entrevistado, também 

passou a adotar uma postura idêntica, com repetições de respostas que nos 

pareceu desejar passar uma impressão de concordância grupal.  

Ainda que em alguns momentos as respostas dadas apresentassem uma 

visão mais pessoal e diferenciada sobre o que estava sendo questionado, 

rapidamente voltavam a um padrão que preponderava no grupo.  

Concluiu-se dessa forma que a análise através das entrevistas teria seu valor 

mais restringido que imaginávamos no inicio da pesquisa. 

 

8.5. Escrita etnográfica: Indo ao encontro do cotidiano do ACS  
 
Partindo dessa descoberta, que acabou por antecipar o uso da escrita 

etnográfica anteriormente escolhida como instrumento capaz de ao encontro do 

cotidiano das pessoas e das relações estabelecidas, tomou-se a decisão de se 

interromper com o processo de entrevistas semiestruturada, centralizando a partir de 

então, nas interpretações de fontes escritas.  

Nesse aspecto, Pope & Mays (2005:16) afirmam que a pesquisa qualitativa 

possui um papel de validação de uma ou mais ofertas de perspectivas diferentes 

sobre os mesmos fenômenos sociais. Os autores citam um exemplo de um estudo 

antropológico, com entrevistas, que apresentou graves limitações de levantamento 

de dados, a partir da falta de familiaridade com as tradições culturais de aldeões 

nepaleses, que levaram os aldeões a fingir que não conheciam serviços de abortos 

e planejamento familiar. 

Ainda trazendo elementos que compõem a pesquisa qualitativa, Caprara e 

Landim (2008:365a) identificam algumas estratégias de coleta de dados que 

caracterizam os métodos qualitativos. Uma delas é a observação direta da vida 

humana, participando de eventos sociais e culturais com as pessoas em seus locais 

de vida (observação direta e/ou observação participante). Para as autoras, a análise 

dos dados não pode se limitar tão somente à análise de categorias predefinidas, 

deve-se permitir o uso de uma análise mais aprofundada de elementos que vão 

surgindo durante a coleta dos dados. Caprara e Landim apontam para o fato de o 

fenômeno não poder ser interpretado fora do seu contexto, por isso o significado 

surge da relação com outros marcos e, na antropologia, a significação é sempre 

instituída culturalmente: nada é o que parece ser. 



 
 

Consolidando nossa escolha pela interpretação dos relatos, ultrapassando os 

muros da própria unidade de saúde, passamos a acompanhar, nos moldes de 

observador participante, os ACSs em seu trabalho dentro do território e as relações 

que se estabeleciam nessa dinâmica. Para isso passamos a utilizar o diário de 

campo como principal instrumento de coleta de dados para análise e reflexão. 

Para organizar as informações que já estavam registradas no diário de 

campo, foram realizadas diversas leituras do diário, buscando compilar as 

informações, para conhecer o conteúdo geral. Essas leituras permitiram que trechos 

e frases significativas fossem decodificados e reunidos em um texto que agregou, 

em nossa opinião, considerável importância à análise de dados. 

 
Reconhecendo o Território 

 

 
 

 

8.6.  O Diário de Campo: experiências vividas e percebidas no Território, na 
Área Programática 3.3 do Município do Rio de Janeiro 
 

Os dias de observação em campo realizaram-se nas datas abaixo: 

 30/11 de 2016; 



 
 

15 e 20/12 de 2016; 

10 e 17/01 de 2017; 

03, 08, 13 e 23/02 de 2017; 

06, 14, 24 e 28/03 de 2017. 

 

O diário de campo também é um instrumento de registro de pesquisa. 

Segundo Triviños (1987), as anotações realizadas no diário de campo, sejam elas 

referentes à pesquisa ou a processos de intervenção, podem ser entendidas como 

todo o processo de coleta e análise de informações; isto é, compreenderiam 

descrições de fenômenos sociais, explicações levantadas sobre os mesmos e a 

compreensão da totalidade da situação em estudo ou em um atendimento. 

É importante destacar que os dias de observação mesclaram-se aos dias das 

entrevistas e atividade com o grupo focal, ou seja, desde os primeiros contatos com 

os ACS, já relatávamos no diário de campo as informações coletadas.  

Esse momento da pesquisa foi intricado, em razão de algumas dificuldades 

que foram encontradas ao longo da investigação. Entretanto, mesmo com todos os 

entraves, naturalmente encontrados em uma pesquisa como a que essa se propõe, 

a atividade viabilizou momentos de reflexão, quando nos propomos a acompanhar, 

ainda que em um período de tempo insuficiente para se reconstruir as histórias dos 

ACSs em seu trabalho vivo em ato junto à população adscrita.  

A pesquisa veiculou a oportunidade de aproximação das atividades diárias 

dos ACSs na Clínica da Família Epitácio Soares Reis e a população adscrita de 

algumas microáreas do território coberto pela unidade de saúde, no bairro da 

Pavuna. 

O papel de apenas observar o território, sem qualquer tipo de intervenção 

naquele momento, viabilizou momentos de ponderação não apenas para o trabalho 

de pesquisa, mas para o meu próprio processo de trabalho como assistente social 

da área de saúde. Não estava naquele lugar para orientar, elaborar, executar, ou 

identificar recursos ou fazer uso desses recursos no atendimento e na defesa de 

direitos sociais. Não era esse o meu papel. Eu estava no lugar de observador em 

que a capacidade de obter dados, diferente das entrevistas, manifesta-se livre da 

predisposição dos sujeitos de informá-las. 

Tal percepção levou-me a outro estágio, o do observador participante. Tal 

qual aconteceu em Winston Parva, Elias e Scotson (2000), propuseram a presença 



 
 

de um observador apto a perceber como se construíam as imagens sociais daquela 

comunidade a partir das sinopses das configurações sociais especificas. Estaria esta 

pesquisadora pronta e apta para tal incumbência? Restava-nos empreender a tarefa 

considerando o pouco tempo que dispúnhamos para estar no território em 

companhia dos ACSs. 

Participamos, ao longo da pesquisa, de pequenas rodas de conversa com os 

usuários no próprio território. Relataremos aqui alguns aspectos dessas conversas 

que nos pareceram pertinentes para os objetivos do estudo. 

Sobre o serviço ofertado pela ESF, as falas se repetem no que se 

caracterizou como “marginalização do serviço”. A população mais vulnerável social e 

economicamente precisa do serviço, mas não acredita em sua eficácia, além da 

associação entre a utilização do serviço e status social e econômico.  

Para alguns moradores, muitos com mais de 40 anos no território, há também 

muita falta de informação sobre a “Saúde da Família”. Algumas ações não fazem 

sentido para a população. Para eles, o fato de não compreenderem certas condutas 

das equipes de saúde, dificulta a adesão. Afirmam não haver diálogo, mas 

imposição sobre como cuidar das doenças.  Algumas outras falas remetem ao SUS 

ser para “pobre”. Muitos afirmam que foram “criados” ouvindo as pessoas repetirem 

que a saúde pública é para quem vive na miséria e não tem como pagar.  Alguns 

questionamentos sobre se mesmo vivendo na “miséria” são obrigados a aceitar o 

serviço, pois alguns têm vergonha de serem associados à pobreza por utilizar a 

ESF. 

Uma usuária relatou em determinado momento se sentir “quase lixo” quando 

tem que utilizar os serviços da unidade, pois se depara, na fila de espera, com os 

moradores das vilas e condomínios, que segundo ela, a olham com ar de “nojo”. 

Dizia não compreender esse tratamento, já que se a “pessoa tá ali é porque não tem 

grana para pagar um plano de saúde”. Então, logo, é pobre também. Para a usuária, 

esse era um momento de “sambar na cara deles”, pois “eles” não eram os “donos” 

do serviço. 

Outras falas relacionavam-se ao fato da ESF só ter como objetivo “angariar 

votos para os políticos locais”.  

Alguns usuários afirmaram que, em um futuro próximo, a população terá que 

pagar algum valor para o SUS. Acreditam, portanto, que o SUS é um serviço 

gratuito.  Não há dessa forma nenhuma motivação, segundo esses moradores, para 



 
 

se utilizar da ESF. Alguns compararam o serviço a uma espécie de “máfia”, pois 

acaba por beneficiar alguns e outros não. A burocracia também foi um dos fatores 

citados pelos grupos como barreira para a adesão.  

 

8.6.1. Reflexões sobre o Diário de Campo 

 
Avaliamos a ESF como elemento integrante da reorganização do modelo 

assistencial de saúde no Brasil. Essa concepção brasileira de APS afina-se com a 

definição defendida por Starfield (2002a) em que assegura o acesso ao sistema de 

saúde, sobre a satisfação dos usuários e sobre o aumento da efetividade e eficiência 

da atenção sanitária. Para os grupos que participaram das rodas de conversa, a 

acessibilidade aos serviços ofertados pela ESF deveria ser experimentada de forma 

mais interativa.  

Travassos (2004:3332) afirma que essa interação compreende o 

comportamento dos indivíduos, os serviços disponíveis e os profissionais de saúde. 

A ESF como porta de entrada, a partir de trabalhos que avaliam a sua 

acessibilidade, demonstra fragilidade, principalmente no que diz respeito aos 

aspectos estruturais e processuais.   

Segundo Travassos, faz-se necessário obter maiores informações sobre 

questões referentes à organização e uso de serviços de atenção básica em saúde, 

mas também que se considere a perspectiva do usuário, profissionais e gestores. 

Dentro desse enfoque, destacamos a fala de alguns usuários sobre se 

sentirem “marginalizados” e serem alvos de “fofoca”, quando necessitam acessar os 

serviços da ESF. Para esse grupo, tanto os profissionais, quanto os moradores das 

vilas e condomínios, os consideram como pessoas inferiores. São vistos como 

“barraqueiros”, incapazes de “se comportarem como pessoas educadas”. 

Elias e Scotson (2000:47) trazem uma abordagem sobre a circulação de 

fofocas depreciativas (“blame gossip”) e como os grupos considerados como 

outsiders sentem sua autoimagem desprestigiada nesse tipo de figuração social. 

Segundo os autores, tal estratégia por parte dos grupos estabelecidos ilustra 

a responsabilidade aos outsiders, como censura, de algumas de suas próprias 

atitudes.  Os usuários do Chapadinho, na percepção dos usuários das vilas e 

condomínios, ao utilizarem os serviços da ESF, devem se sentir constrangidos, 

assumindo para si qualidade de pessoas de menor valor humano.  



 
 

Tal percepção repete-se numa conversa com dois usuários no relato que se 

segue. 

Nos primeiros dias de janeiro, cheguei à unidade 30 minutos antes da hora 

agendada para apresentação do projeto de pesquisa à equipe técnica. Enquanto 

esperava sentada num dos corredores, dois senhores se aproximaram. Ambos com 

idade em torno de 80 anos. Sentaram-se ao meu lado e se apresentaram como 

Jovenal e Agripino*1. Ambos diziam ser nordestinos, mas residindo no Rio de 

Janeiro há mais de 40 anos. Comentaram sobre minha roupa, perfume, me 

identificaram como sendo de “fora do bairro” e me perguntaram se eu seria médica. 

Confirmei que também era nordestina, mas que não era médica e sim assistente 

social, e disse que estava visitando a clínica. 

Sr. Jovenal perguntou se vim até a unidade para receber atendimento, mas 

ao saber que estava ali como aluna de mestrado, realizando um estudo, sentiu-se 

entusiasmado para me informar “das coisas do lugar”. O Sr. Agripino também se 

mostrou bastante interessado em, segundo sua opinião, “participar do estudo”. 

Ficamos ali conversando por volta de 40 minutos. Ambos já haviam sido 

atendidos, mas me disseram que gostavam de sentar, descansar e bater um papo 

um com o outro, antes de retornarem às suas casas. A cada mês, encontravam-se 

na clínica ou na fila do banco na ocasião do pagamento da aposentadoria. São 

amigos desde criança, lá do interior do Ceará. Quando perguntei onde moravam, o 

Sr. Jovenal diz que residia no “Chapadinho” e o Sr. Agripino no “Condomínio”. 

Como já havia tomado conhecimento sobre as possíveis tensões entre os 

moradores do Chapadinho e os moradores das vilas e condomínios, fiz um 

comentário sobre o tempo de amizade deles. O Sr. Agripino disse que sua família 

não via com “bons olhos” o fato de ter amigos no Chapadinho. Que isso era motivo 

de certa fofoca de seus familiares e vizinhos, já que acreditavam que todo mundo do 

Chapadinho não valia muita coisa. Afirmava continuar visitando os amigos no 

Chapadinho, mas que esse “boato já ganhou vida” há muito tempo e que era difícil 

“desmanchar”. 

O Sr. Agripino disse que seus filhos pagavam um plano de saúde para ele, 

mas o mesmo preferia ser acompanhado pela ESF. Tal fato, segundo ele, também 

                                                           
*1 Nomes fictícios. 



 
 

era motivo de críticas por parte de seus familiares e até vizinhos. Diziam que ele não 

deveria se misturar com “aquele pessoal” que frequentava a Clínica da Família.  

O Sr. Jovenal disse que, por causa dessas fofocas contra os moradores do 

Chapadinho, segundo ele, injustas, pois lá havia muito trabalhador honesto, preferia 

não frequentar a casa do Sr. Agripino, para não criar nenhum tipo de 

constrangimento. Perguntei que tipo de constrangimento seria aquele e ele contou 

que certa vez estava chegando com o Sr. Agripino no condomínio e viu uma vizinha 

denunciando que haviam roubado parte de suas compras do supermercado e que 

“só podia ter sido o pessoal do Chapadinho”. E, de acordo com o Sr. Jovenal, a 

vizinha olhava diretamente para ele. O Sr. Jovenal acrescentou que muitos 

moradores do Chapadinho evitam maiores contatos com os residentes das vilas e 

condomínios. Segundo ele, há muita humilhação de um lado para o outro.  

Na descrição desses dois moradores, fica registrada a estigmatização que um 

grupo exerce sobre outro, todavia nos chamou a atenção para o fato de o espaço da 

Clínica da Família ser o ambiente que proporciona o encontro desses senhores. 

Pareceu-nos que para ambos, esse lugar assegura, ainda que de forma breve e 

pontual, a quebra do padrão de estigmatização, ao qual Elias e Scotson dissertam. 

Esse padrão de estigmatização, de acordo com Elias e Scotson, fala sobre a 

identificação que os grupos estabelecidos tendem a ter para com os grupos 

outsiders de baixo poder.  Tal reconhecimento faz com que grupos de maior coesão 

justifiquem seu status elevado e prova de seu valor superior. Grupos Outsiders 

costumam reproduzir essa inferioridade, até pela condição humilhante e oprimida a 

que são submetidos. Grupos outsiders, quando vivenciam diferenciais de poder 

muito grande, tendem a se avaliar pela medida de seus opressores. (Elias e Scotson 

2000:28) 

 

8.7. Reflexões sobre a atividade do Mapa Falante 
Como técnica de mapeamento do território, o Mapa Falante caracteriza-se 

como uma possibilidade de conhecermos os equipamentos sociais existentes no 

território, mas também suas potencialidades, desafios e subjetividades. 

Com esse propósito, realizamos uma oficina presencial com 10 ACSs, na 

própria unidade de saúde Clínica da Família Epitácio Soares Reis. A atividade 

contou com quatro horas de duração. Para uma maior qualidade de coleta inicial de 

informações, oficinas desse tipo, devem durar em média 08 horas, todavia o tempo 



 
 

disponibilizado pelas equipes de saúde para que os ACS participassem foi apenas 

de um turno. 

O mapeamento deve ser compreendido como o processo de coleta e registro 

de informações e percepções da comunidade sobre o território em que vive e 

convive. Destina-se a produzir informações que possam ser disponibilizadas e 

consultadas de forma ágil e dinâmica a partir de uma base cartográfica que permita 

a visualização do território e suas interações, sendo constantemente atualizadas. 

(CEDAPS. 2009:3) 

 
 
Atividade de construção do Mapa Falante com Agentes Comunitários de 
Saúde 

 
 

A minha presença na atividade foi como facilitadora para orientar a atividade 

do grupo, mas também como um agente externo à comunidade. O objetivo era que o 

facilitador viesse a conhecer o território, no caso do estudo em foco, os principais 

recursos disponíveis (públicos, sociais, comerciais, informais etc.) e problemas 

existentes, sobretudo com enfoque nas configurações sociais especificas das 

microáreas. O grupo, nesse caso composto pelos ACS, deveria comunicar as 

informações de forma objetiva e compreensível. 



 
 

Antes do inicio das atividades propriamente ditas, foi realizada uma breve 

apresentação do projeto para que houvesse um entendimento por parte dos ACS  

sobre conceito de “território”. 

A discussão sobre as diferentes formas de olhar e agir sobre o território 

auxilia na discussão da própria proposta da Plataforma, no entendimento sobre ele, 

e na proposição de ações para o local. Lança-se a ideia do território como um 

espaço vivido, socialmente marcado e não administrativamente. Essa conversa é 

importante para fazer primeiro a diferenciação entre o “mapa oficial” e o “mapa real”, 

e sua posterior “costura”. (CEDAPS, 2009:6) seguida de orientações sobre como 

fazer esse levantamento para que atendesse aos objetivos da pesquisa realizada.  O 

material utilizado na atividade foi papel pardo tamanho grande, canetas hidrográficas 

e Data Show. 

 

Apresentação do Mapa Falante 

 
 

 

 

 



 
 

 A equipe E1. apresentou como principais dificuldades no território adscrito, 

questões como pobreza extrema; violências; tráfico de drogas; falta de saneamento 

básico. A alta rotatividade de moradores, ou seja, a presença de moradores novos 

com muita frequência no território, também foi apresentada como barreira para 

adesão aos serviços ofertados. Segundo os ACSs, algumas dessas novas famílias 

não aceitam serem cadastradas. Fatores culturais e religiosos são frequentemente 

relatados como objeção para a adesão aos serviços ofertados pelas equipes de 

saúde. Nas relações intersetoriais, a equipe relata que há pouca articulação com o 

Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS), o mesmo ocorrendo com o 

Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas (CAPSAD) e Associação de 

Moradores. 

A equipe E2. apontou em seu mapa um território com rota de fuga para o 

tráfico de drogas. De acordo com os ACSs, essa rota dificulta as ações da equipe no 

território, pois os conflitos entre os atores armados e a policia são constantes. 

Gravidez na adolescência, casos de Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), 

Tuberculose e idosos que perderam o vínculo familiar, são outras questões que a 

equipe apresenta como barreiras para a atuação na prevenção e promoção de 

saúde. A presença de instituições religiosas com características predominantemente 

fundamentalistas, de acordo com o relato da equipe, possui forte expressão na 

relação de poder dentro do território. Fato que, de acordo com os ACSs, surge como 

importante impedimento para a adesão aos serviços de saúde, pois as pessoas são 

estimuladas a não buscarem os médicos, mas os pastores.  

A equipe E3. retratou como principal barreira para as ações de prevenção e 

promoção de saúde a atuação do tráfico de drogas. Para os ACSs, a relação que se 

estabelece com familiares dos grupos armados do território é, em alguns aspectos, 

muito mais tensa e conflituosa do que com os “donos de bocas de fumo”. Para essa 

equipe ter que lidar com usuários que se utilizam do título de “parente do dono da 

boca” para assim angariar vantagens nos atendimentos, revela-se como grave 

impedimento, tanto no que se refere à adesão aos serviços, quanto ao 

acompanhamento. Os ACSs sentem-se ameaçados por esses grupos fazendo com 

que muitas vezes se esquivem de realizar visitas domiciliares e outras condutas 

técnicas. Outros ACSs pontuaram que há também familiares dos “donos de bocas 

de fumo” que não manipulam tal condição para receber atendimento privilegiado. Os 

integrantes participantes da atividade sinalizaram que estes grupos são mais fáceis 



 
 

de trabalhar. As ações com famílias que residem há pouco tempo no território, 

também se tornam difíceis, pois os grupos armados, por temerem se tratar de 

informantes da policia, geralmente impedem a equipe de realizar maiores 

intervenções e criação de vínculos. Considerando que as famílias que estão há mais 

tempo no território seguem as regras estabelecidas pelo poder paralelo enquanto as 

famílias consideradas novatas são vistas com desconfiança pelos integrantes do 

tráfico pelo fato de não conhecerem ou não desejarem seguir os códigos 

estabelecidos. 

 
Finalização da Atividade e discussão sobre configurações sociais 
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CONCLUSÃO 

 
Esta dissertação de mestrado assumiu como objetivo geral analisar as 

configurações sociais construídas no território adscrito da Estratégia Saúde da 

Família da Clínica da Família Epitácio Soares Reis, a partir da ação dos ACS e a 

qualidade do serviço prestada pela ESF. 
Inicialmente, no capítulo “Território Saúde: Lugar onde fatos acontecem e 

suas repercussões sentidas de maneiras diferentes, buscamos fazer uma reflexão 

sobre como tais fatos são construídos e sentidos de acordo com cada grupo 

populacional. 

A noção de território em saúde, a organização das práticas na APS e ESF, 

assim como sua limitação espacial finda por restringir a capacidade de se analisar 

as diversas peculiaridades da vida dos indivíduos. 

Tratamos ainda sobre os profissionais do SUS e a operacionalização da 

categoria “território”. A limitação de tal conceito ainda voltado para fins 

administrativos e gerenciais dos serviços de saúde, culmina por delimitar a 

capacidade de intervenção, comprometendo as diversas realidades das 

coletividades humanas e como se estabelece a atuação do poder públicos sobre 

esses territórios e suas configurações sociais. 

Outro aspecto abordado o processo saúde-doença como manifestação social.  

O espaço sendo entendido para além das geometrias e tendo como centro de 

relevância, as relações sociais estabelecidas. O cenário não pode ser fragmentado, 

assumindo, puramente, um conceito estatístico.  

Dentro dessa chave, o conceito de espaço e território deve ser revisto, 

expandindo para uma interpretação que retrate as diversas características da vida 

das pessoas que se apresentam num determinado território, sobretudo no cenário 

das ações da APS. 

No capítulo “Atenção Primária à Saúde, Estratégia Saúde da Família e o 

Trabalho do Agente Comunitário de Saúde: cenário atual” verificamos que a prática 

cotidiana dos serviços, no que se refere às equipes de saúde, funciona sob 

perspectivas dessemelhantes, produzindo ações imprecisas, em que a lógica 

vigente ainda se orienta pelas possibilidades financeiras e não pela concepção da 

APS. 



 
 

Em meio a tantas fragmentações, o convívio do ACS com a realidade e com 

as práticas de saúde do espaço onde mora e trabalha faz com que ora seja visto 

como membro da equipe de saúde, ora como membro aliado da comunidade 

assistida. 

Para além disso, o ACS, dentro desse universo de ser a conexão entre equipe 

multiprofissional e população usuária, o faz ser hipoteticamente capaz de 

compreender as dificuldades encontradas no território de saúde 

No tópico sobre “coesão grupal, autopercepção e reconhecimento: 

Configurações Sociais Especificas no cotidiano do trabalho vivo em ato do ACS”, 

discutimos como Elias e Scotson (2000) em sua obra “Os Estabelecidos e Outsiders” 

(2000), identificaram singularidades no que se referem aos diferenciais de poder 

entre grupos inter-relacionados.  

Como os preconceitos banais e cotidianos podem ser capacitadores de 

estipular uma condição de estigmatização e exclusão no cotidiano do ACS, sua 

relação com o território e equipe de saúde se constituindo dessa forma, em um 

contexto social possível de se encontrar tais diferenciais de poder.  

Em resultado e discussões dos dados, apresentamos a caracterização dos 

sujeitos entrevistados; Conhecimento sobre papel do Agente Comunitário de 

Saúde (ACS). Argumentamos ainda sobre a relação do ACS com 

usuário/comunidade e dificuldades de adesão da população adscrita. Esse enfoque 

ocupou-se das falas dos entrevistados e as sinalizações sobre algum tipo de 

situação capaz de provocar a dificuldade de adesão da população adscrita aos 

serviços ofertados pela Clínica da Família, assim como a identificação de grupos 

com diferenças de poder e prestígio. 

Na questão das diferenciações sociais encontradas em Winston Parva e 

Pavuna, trouxemos o pensamento de Elias e Scotson (2000) sobre o entendimento 

da estigmatização e a necessidade que se apure de forma concreta sobre o papel 

que cada indivíduo desempenha, como ele enxerga a posição de um grupo entre 

outros e, consequentemente, de seu próprio status como membro desse grupo. 

Verificou-se que a assim como em Winston Parva, há uma barreira emocional 

constituída entre dois grupos de moradores do bairro da Pavuna, que faz com que o 

contato mais estreito, como o fato de pertencerem à mesma equipe de saúde, se 

torne conflituoso, mesmo que a superioridade social de um grupo sobre o outro seja 

minimizada pelo compartilhamento de um mesmo serviço de saúde.  



 
 

Ao concluirmos que a análise da pesquisa, feita através tão somente das 

entrevistas, teria seu valor limitado, antecipamos o trabalho da escrita etnográfica já 

previamente escolhida, isso posto tomou-se a decisão de se interromper com o 

processo de entrevistas semiestruturada, centralizando a partir de então, nas 

interpretações de fontes escritas. No tópico “Escrita etnográfica” indo ao encontro do 

cotidiano do ACS, foi reafirmada a escolha pela interpretação dos relatos, onde ao 

ultrapassarmos os muros da própria unidade, possibilitou que acompanhássemos, 

nos moldes de observador participante, os ACSs em seu trabalho e em suas 

relações estabelecidas. O diário de campo também foi um instrumento de registro de 

pesquisa que favoreceu a construção do debate: “experiências vividas e percebidas 

no território na Área Programática 3.3 do Município do Rio de Janeiro”. No capítulo 

“Reflexões sobre a atividade do Mapa Falante” desenvolvemos como a técnica de 

mapeamento do território, se apresenta como possibilidade de conhecermos os 

equipamentos sociais existentes no território, mas também suas potencialidades, 

desafios e subjetividades. 

Quanto à categoria de análise “Identificação de possíveis diferenças na 

adesão decorrentes das configurações sociais especifica da população adscrita aos 

serviços de saúde da família a partir da dimensão concreta da ação dos ACS”, o 

presente trabalho concluiu, a partir do referencial teórico escolhido e embasado pela 

literatura especializada, que as configurações sociais específicas produzidas, no 

território adscrito da Estratégia Saúde da Família da Clínica da Família Epitácio 

Soares Reis possuem implicações para a qualidade do atendimento e cobertura da 

política pública.   

Da categoria “Percepção do ACS acerca das diferenças de status, prestígio e 

poder em seu território de trabalho e espaço de moradia,” conclui-se que a partir da 

identificação das relações de poder, dependência e exclusão existentes no território 

pesquisado, assim como os níveis de organização e aspectos de vida dos usuários 

sob a ótica dos ACS, foi possível apreender a existência de tais grupos e subgrupos, 

que, de outra forma, não se evidenciariam atingindo então uma melhor forma de 

compreensão das relações ali existentes. 

Acreditamos que ao concluir o presente trabalho conseguimos dialogar com 

os objetivos específicos dessa investigação que foi identificar possíveis diferenças 

na adesão decorrentes das configurações sociais específicas da população adscrita 

aos serviços de saúde da Clínica da Família Epitácio Soares Reis a partir da 



 
 

dimensão concreta da ação dos ACS, assim como, descrever a percepção do ACS 

acerca das diferenças de status, prestígio e poder em seu território de trabalho e 

espaço de moradia. 

Na mesma conformação, foram identificados problemas existentes na relação 

entre equipe de saúde e usuário sob a ótica do ACS e que tais conflitos podem 

provar bias no desenvolvimento das políticas. 
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1.   ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
Roteiro de Entrevista Semiestruturada com agentes comunitários de saúde da Área 

Programática 3.3 do Município do Rio de Janeiro 

  

1. Perfil do entrevistado: 
 

1.1. Nome ___________________________________________________________ 

 

1.2. Idade ______ 

 
1.3. Gênero ________ 

 

a. Escolaridade ____________________________ 

 

b. Tempo de atuação como agente comunitário de saúde _______________ 

 

c. Religião _________________________ 

 

 

2. Conhecimento sobre sua área de trabalho: 
 

2.1. Por que você escolheu ser agente comunitário de saúde? 

 ____________________________________________________________ 

 

2.2.  Em sua opinião, qual é o papel do Agente Comunitário de Saúde? 

______________________________________________________________ 

 

2.3. O que você poderia dizer sobre Atenção Básica à Saúde? 

 ___________________________________________________________________

  

2.4. O que você conhece sobre Estratégia Saúde da Família? 

 ___________________________________________________________________ 



 
 

 

2.5. Em sua opinião, você foi preparado para atuar como agente comunitário de 

saúde dentro da lógica da proposta da Estratégia Saúde da Família? 

 ________________________________________________________________ 

 

2.6. Já participou de cursos, capacitações com temáticas voltadas para a sua 

atuação dentro da Estratégia Saúde da Família? 

 ___________________________________________________________________ 

 

2.7.  Como agente comunitário você acredita que realiza tarefas não apenas do 
campo da saúde? (Justifique sua resposta). 
 
___________________________________________________________________ 

 

3. Relação com equipes e outros profissionais da Atenção Primária à Saúde: 
 

3.1. Como ACS você se sente respaldado por outros profissionais da AP? Por quê? 

(Justifique sua resposta) 

___________________________________________________________________ 

 

3.2. Como funciona as ações intersetoriais em sua unidade? (Escolas, CRAS, 

CREAS, CT, Instituições religiosas ou sociais, Redes informais, etc.) 

 ___________________________________________________________________ 

 

4. Relação com usuário/comunidade: 
 

4.1. Como você lida com a política de adscrição da PNAB? Como é que é ter que 

atender umas pessoas e outras não em sua comunidade? 

___________________________________________________________________ 

 

4.2. Você encontra dificuldades no que se refere à adesão da população adscrita 

aos serviços de saúde da família? 

___________________________________________________________________ 

 



 
 

 

4.3. Em caso afirmativo, quais seriam? 

___________________________________________________________________ 

 

4.4. Em seu território você identifica grupos com diferença de poder e prestigio? 

___________________________________________________________________ 

 

4.5. Em caso afirmativo, quais grupos e com quais diferenças  

___________________________________________________________________ 

     

4.6. Por estar na comunidade com as famílias, você acredita que esteja mais 

predisposto ao enfrentamento das reclamações em relação ao serviço? 

 __________________________________________________________________ 

 

4.7. Você se sente na posição de mediador por outros profissionais e pela população 

na resolução de conflitos? 

 __________________________________________________________________ 

 

4.8. Você acredita que alguns usuários não entendem o objetivo do trabalho e as 

propostas da AP? 

___________________________________________________________________ 

 

4.9. Em caso afirmativo, descreva situações exemplos. 

 ___________________________________________________________________ 

 

4.1.1. Se não há um entendimento satisfatório por parte dos usuários sobre seu 

trabalho, você acredita que esse fato pode fazer com que a população seja 

resistente às estratégias de promoção e prevenção de doenças?  

___________________________________________________________________ 

 

4.1.2. Você se sente mais animado/gosta mais de trabalhar com algum grupo 

específico ou tipo de pessoa na comunidade? 

 __________________________________________________________________ 



 
 

4.1.3. Por outro lado, há algum grupo de pessoas que seja mais desagradável 

(difícil?) trabalhar? 

___________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA   
Nome:  
Sexo:   Masculino (  )   Feminino (  )    Data Nascimento:  
Endereço:  
Bairro:  
Cidade: Rio de Janeiro 
Telefone:                                             email:  
 
Título do Protocolo de Pesquisa: As configurações sociais específicas de um 
território da Saúde da Família: uma análise do trabalho vivo em ato do Agente 
Comunitário de Saúde na Área Programática 3.3 do Município do Rio de Janeiro. 
  
Subárea de Investigação: Ciências da Saúde 
  
Pesquisadora responsável: Cintya Cristine Martins da Veiga Faria 
Instituição: Universidade Estácio de Sá 
Endereço –  Rua Riachuelo, 27 –  Campus Lapa 
Telefone: 21 3231-0000.   
e-mail: ppgsaudedafamilia@estacio.br 
  
Avaliação do risco da pesquisa:  
( x ) Risco Mínimo          (   ) Risco Médio          (   ) Risco Baixo          (   ) Risco Maior  
  
Objetivo Geral: 

Analisar as configurações sociais construídas no território adscrito da 

Estratégia Saúde da Família da Clínica da Família Epitácio Soares Reis a partir da 

ação dos ACS.  

Objetivos Específicos:  
Identificar possíveis diferenças na adesão decorrentes das configurações 

sociais específicas da população adscrita aos serviços de saúde da família a partir 

da dimensão concreta da ação dos ACS; 

Descrever a percepção do ACS acerca das diferenças de status, prestígio e 

poder em seu território de trabalho e espaço de moradia. 

 

Riscos e inconveniências: 
Existe a possibilidade de danos mínimos a dimensão moral, intelectual, social, 
espiritual dos sujeitos pesquisados no presente trabalho, conforme descrito na 
Resolução CNS 196/96 que serão devidamente evitados conforme previsto no 



 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido relacionados ao respeito, à dignidade 
humana e ética quanto a identidade do entrevistado. 
  
Potenciais benefícios: 
Colaborar para um maior conhecimento da ação do ACS na sua relação com a 
qualidade do serviço e da cobertura prestada pela ESF, assim como ir ao encontro 
de outras analises e/ou propostas tendo em vista o desenvolvimento profissional 
para melhor qualidade dos serviços de saúde ofertados. 
  
Informações Adicionais:   
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar 
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de 
Sá, em horário comercial, pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo Telefone (21) 
2206-9726.  
O CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças e quintas de 9:00 às 
17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar.   
Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do 
estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua 
participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como 
retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.   
     
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “As configurações sociais especificas 
de um território da Saúde da Família: uma análise do trabalho vivo em ato do Agente 
Comunitário de Saúde na Área Programática 3.3 do Município do Rio de Janeiro”. 
Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos 
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a 
minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha 
participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer 
momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.  
  
Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante 
da pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa.  
  
  
Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / ______________________  
  
______________________________           ______________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa        Assinatura do Responsável da Pesquisa  
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