MEU AMBIENTE
PAVS - Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis:
Políticas Públicas Integradas na Cidade de São Paulo

PROJETO
AMBIENTES VERDES
E SAUDÁVEIS
PAVS - Construindo políticas públicas integradas na cidade de São Paulo

EDITORA IBEAC
Av. Dr. Arnaldo, 2.083 - Sumaré
CEP 01255-000 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3864-3133, Fax: (11) 3865-3211
ISBN 978-85-88344-04-4

Autor: Biancarelli, Aureliano
Meu Ambiente: PAVS: Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis: Políticas Públicas
Integradas na Cidade de São Paulo - 1. ed. São Paulo, SP: Editora IBEAC, 2008
1. Meio Ambiente. 2. Impacto Ambiental. 3. Saúde Ambiental. 4. Programa Saúde
da Família. 5.Políticas públicas. 6. Intersetorialidade. 7. Participação comunitária

Índice de Catálogo Sistemático
Políticas Públicas Intersetoriais, Saúde, Meio Ambiente, Desenvolvimento Social, Agente
Comunitário de Saúde (ACS), Unidade Básica de Saúde (UBS), Programa Saúde da Família (PSF),
Promoção da Saúde, Gestão Compartilhada, Educação Ambiental, São Paulo, PAVS, Prefeitura
Municipal de São Paulo, Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Secretaria Municipal
da Saúde, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
São Paulo, Ano 2008
Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis (PAVS) - Construindo Políticas Públicas Integradas na
Cidade de São Paulo, 244 páginas
Todos os direitos reservados.
É permitida a reprodução de dados e de informações contidos nesta publicação, desde que
citada a fonte.
Isenção de responsabilidade.
O presente informe é resultado de um amplo processo de consulta e participação de
indivíduos e instituições vinculados aos setores de Meio Ambiente, Saúde e Desenvolvimento
Social. Desse modo, o conteúdo desta publicação não reflete, necessariamente, as opiniões
do Pnuma, SVMA, Ibeac, instituições municipais e instituições parceiras do PAVS.

Prefeitura Municipal de São Paulo
Prefeito					
Gilberto Kassab
Secretário de Assistência e
Desenvolvimento Social			
Paulo Sérgio de Oliveira e Costa
Antônio Floriano Pereira Pesaro (2004-2008)
Secretário da Saúde			
Januário Montone
Maria Orsini de Carvalho (2006-2007)
Maria Cristina Faria da Silva Cury (2004-2006)
Secretário do Verde e do Meio Ambiente				
Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho
Projeto editorial Ibeac: Isabel Santos Mayer e Vera Lion
Autor: Aureliano Biancarelli
Coordenação editorial: Nilda Rodrigues
Projeto gráfico: Ronaldo Lima e Nilda Rodrigues
Designers gráficos: Ronaldo Lima, Camila Pratti e Maxdesign
Revisão gramatical: Cássia Carolinda, Fátima Afonso e Vanessa Rodrigues
Imagens: Banco de Imagens do PAVS (Felipe Lopez, Guiné Silva, Jussara Salles, Maíra Soares,
Marcel Nascimento, Nilda Rodrigues)

Sumário
13

Apresentação

Hélio Neves, diretor nacional do PAVS e chefe de gabinete da SVMA. Edjane Torreão
Brito, coordenadora da Atenção Básica da Secretaria Municipal da Saúde.

15

Introdução a uma cidade verde e saudável

Proposta para uma São Paulo mais saudável e sustentável a partir do diálogo e da
parceria entre os diferentes setores da comunidade. O meio ambiente passa a ser
o cenário comum para a promoção da saúde.

O anjo do nosso bairro

19

A “andorinha-pequena-de-casa” é uma espécie que costuma permanecer na
região onde vive, conserva o mesmo ninho por muitos anos e só faz migrações
curtas. Por isso foi escolhida como símbolo do PAVS.

De olhos voltados para o território

20

O Programa Saúde da Família é uma marcha em direção ao território, agora
fortalecida pelo PAVS. Trata-se de uma estratégia para se chegar onde vivem as
pessoas antes da instalação da doença.

Capítulo
O PAVS em construção

I

23

O trajeto, os entraves e as parcerias de um Projeto que começou a ser pensado em
2005 e chega em 2008 como a mais promissora iniciativa envolvendo educação
ambiental e promoção da saúde.

Entrevista: Eduardo Jorge

36

Capítulo
Sobre parceiros e parcerias

II

41

Por conta de seus diferentes perfis e propostas de trabalho, algumas instituições
tiveram participação mais destacada na construção do PAVS. A atuação e o papel
dessas entidades ajudam a entender como o projeto tornou-se um modelo de
sucesso a ser seguido.

Entrevista: Maria de Fátima Sousa

50

Capítulo
O peso do ambiente sobre a saúde

III

53

Estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostra que 23% das mortes
por doença são provocadas por problemas ligados ao meio ambiente. No Brasil,
28 mil pessoas morrem por ano em conseqüência da poluição do ar e de água
contaminada. O peso das questões ambientais sobre a saúde é o principal foco do
Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis.

Uma São Paulo desigual

57

Comparações feitas pelo Observatório Nossa São Paulo revelam uma enorme desigualdade entre as 31 subprefeituras da cidade. Os serviços e espaços públicos e atividades
culturais, como bibliotecas, ainda se concentram nas regiões centrais. A periferia ganha
em falta de saneamento básico e violência. O trabalho do PAVS, privilegiando as áreas
menos assistidas, é uma estratégia para reduzir as desigualdades.

Entrevista: Hélio Neves

62

Capítulo

IV

Centro-Oeste: contrastes e aprendizados

67

Como essa região, que compreende de áreas deterioradas a bairros nobres, foi
capaz de dar início a tantas ações e projetos envolvendo estudantes universitários,
alunos de escolas públicas, Gestores, Agentes de Saúde e de Proteção Social, técnicos da Secretaria do Verde e artesãos da comunidade.
• A Gestora Regional Eveline Limaverde fala dos catadores do centro da cidade
e das mulheres da Raposo Tavares, que trocam receitas utilizando talos e cascas
que seriam jogados fora.
• O médico José Octávio Cunha, assessor para o Programa Saúde da Família (PSF)
na Coordenação Centro-Oeste, diz como a região “concentra desigualdades” que
provocam enganos nos gestores.
• Patrícia Pereira de Salve, enfermeira e gerente da UBS Vila Dalva, relata o relacionamento dos Agentes Comunitários de Saúde com as propostas do PAVS.
• As iniciativas do PAVS na Vila Itororó, o maior cortiço da cidade.

Capítulo

V

87

Região Norte reúne gerentes para manter projetos

Para dar sustentabilidade às propostas do PAVS, a Zona Norte criou um “comitê”
próprio e priorizou a capacitação de toda a equipe de Saúde das Unidades Básicas, começando pelos gerentes.
• A médica Maria Célia Medina, Gestora Regional do PAVS na Região Norte, fala
das dificuldades de ações nas áreas invadidas, onde só a Saúde entra.
• Na avaliação da interlocutora da Associação Saúde da Família no PAVS, Maria
Aparecida Ribeiro, o andamento das ações depende muito do envolvimento dos
atores.
• Qualificar o olhar do Agente sobre o território foi o principal ensinamento que
o PAVS trouxe, na opinião do médico Ricardo Silva Pinto, interlocutor do PSF na
Coordenação Norte.
• A médica Chang Waldman, reponsável pelas ações de Vigilância em Saúde da
Região Norte, diz que as pessoas estão aprendendo a relacionar as boas práticas
ambientais com a qualidade de vida de todos.

97

Carta de uma parceira do PSF ao secretário do Verde

Em texto enviado ao secretário do Verde e do Meio Ambiente, a parceira Associação Saúde da Família relata as transformações provocadas pelo PAVS e diz que
os Agentes nunca mais serão os mesmos, pois a questão ambiental se tornou uma
missão pessoal.

Capítulo
Região Sul: o desafio do lixo e das águas

VI

103

A Sul é a maior das cinco Coordenadorias de Saúde: tem a maior área, cerca de
um quarto do município, e a maior população, 2,5 milhões de habitantes. E abriga as duas grandes represas da cidade, a Billings e a Guarapiranga, que fornecem
água para 5 milhões de moradores da Região Metropolitana. Com 409 equipes
do PSF e 2.184 Agentes de Saúde, o PAVS encontrou ali o desafio da proteção
dos mananciais.
• A Gestora Regional da Zona Sul, Camila Pilósio Botelho, fala da relação da
Saúde nas áreas extensas, onde a UBS mais distante, a de Marsilac, fica a 60 km
do Ibirapuera.
• Walter Tesch, responsável pela maior subprefeitura da cidade, a de ParelheirosMarsilac, destaca a importância de se conhecer bem o território e a fragilidade
das áreas de mananciais.
• Iniciativas do PAVS com várias parcerias contribuem para que os mais de mil
catadores de Cidade Ademar se organizem.
• A Gestora Local Emilia Câmara Sant’Anna fala de seu cotidiano com o lixo da
Zona Sul.
• O PAVS mudou a maneira da Agente Maria Nilda da Silva olhar o meio ambiente e a saúde.
• Edir Daher Haddad, interlocutora da Região Sul no PAVS, cita o projeto que
transformou ruelas anônimas em ruas com nomes de flores.

Capítulo

VII

Região Sudeste: diversidade de ações e projetos

125

Sem espaços para praças públicas, a região está valorizando os parques lineares,
trechos desapropriados à beira das avenidas e córregos. Com o PAVS, os catadores estão deixando de ser lixeiros para compartilhar um sentimento social de que
a reciclagem é uma atividade para a preservação do meio ambiente e do bemestar da comunidade.
• Helena Zaio, Coordenadora de Saúde da Região Sudeste, fala da importância
das iniciativas do PAVS que melhoram a qualidade de vida e reduzem o estresse
da cidade.
• A Gestora Regional da Sudeste, Sueli Martins Alves Prado, diz que articulação e
intersetorialidade são práticas que “se aprendem fazendo”.
• “Arraiá” em parceria com o PAVS transforma festa junina no maior evento
ecológico do Jardim Iva.

Capítulo

VIII

Região Leste: vivências e iniciativas

143

Trabalhar o PAVS envolvendo toda a equipe da Saúde e incorporar suas ações nos
planos de meta foram diferenciais dessa região pioneira nos movimentos pelos
conselhos de Saúde e no PSF.
• A interlocutura do Santa Marcelina no PAVS, Sebastiana Felix Bizetto, diz que
as ações reforçam a lógica do território defendida pelo PSF, segundo a qual o processo de saúde tem relação direta com as condições do indivíduo.
• O Gestor Regional Hugo Calixto, da Zona Leste, afirma que a intenção é abrir
caminhos para que outros possam passar e que a função do Gestor Regional é
costurar as ações.
• Irmã Monique carrega sua caneca própria desde os tempos de faculdade no
Canadá, quando os estudantes já evitavam copos descartáveis para reduzir o lixo.
Hoje, coordenadora do PSF no Santa Marcelina, é uma das principais entusiastas
do PAVS.
• Casamento coletivo no Parque Ecológico Chico Mendes, uma parceria com o
PAVS em homenagem à natureza e à valorização da Cultura de Paz.
• Ensinando a plantar hortas comunitárias em Cidade Tiradentes.
• Uma tarde aprendendo a fazer sabão com os Agentes do Jardim Robru.

Capítulo
PSF e PAVS: estratégias que se completam

IX

171

O PAVS foi buscar na rede de Agentes Comunitários do Programa Saúde da Família a capilaridade que o Projeto necessitava. Além de moradores do território, os
Agentes sabem na prática o quanto as questões ambientais podem contribuir para
a promoção da saúde. Embora em menor número, os Agentes de Proteção Social
também estão juntos nessa tarefa.

Capítulo

X

Agentes de Proteção: visita à casa dos
mais vulneráveis 181
Agentes de Proteção Social, os APS que integram o Programa Ação Família, da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, também participaram dos treinamentos do PAVS. Contribuíram para acrescentar às demandas das
populações mais vulneráveis o olhar do meio ambiente.

Capítulo

XI

Perfil e expectativas dos Agentes Comunitários
no PAVS 187
Pesquisa feita com Agentes Comunitários pelo Cepedoc Cidades Saudáveis revela
que 90% são mulheres, um terço deles tem entre 31 e 39 anos e outros 23,4%
estão entre 40 e 49 anos. Do total de entrevistados, 58,1% têm o ensino médio
completo e, entre os que fizeram curso técnico, predominam aqueles ligados à
saúde.

Entrevista: Rosilda Mendes, Cepedoc

Capítulo

199

XII

Quem são, o que pensam e o que esperam os
Gestores Locais

203

A maioria dos Gestores Locais são mulheres (77,8%), brancos (72,2%) e metade
tem 30 anos ou mais, segundo pesquisa feita pelo Cepedoc Cidades Saudáveis
com 36 desses técnicos. Entre as principais expectativas, apareceu a concretização dos projetos e suas possibilidades de continuidade. Na relação dos desafios,
os Gestores citaram a “construção de laços, redes e parcerias” e o “tempo para
desenvolver os projetos”.

Capítulo

XIII

O desafio de educar educadores

217

Uma reflexão sobre como formar educadores que serão formadores de agentes
comunitários em populações que carecem de informação e de organização.

Capítulo

XIV

Conclusões sem ponto final

225

O “plano de vôo” do PAVS não prevê uma interrupção da viagem. Dois anos
depois, o PAVS depende menos dos ventos da política e de recursos financeiros.
Já pode se estabelecer como uma política de Saúde Pública, sem a letra P, de Projeto. Agentes de zoonoses começam a ser treinados, as Coordenações de Saúde
incluíram as diretrizes do PAVS em suas metas de trabalho, e algumas parceiras do
PSF estão mantendo parte dos Gestores.

Entrevista: Clélia Parreira

231

Entrevista: Edjane Torreão Brito

234

Apresentação
Fruto do desejo compartilhado de fortalecer a gestão intersetorial saúde-ambiente, o Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis: Construindo Políticas Públicas Integradas na Cidade
de São Paulo foi idealizado com o objetivo de favorecer o desenvolvimento de intervenções ambientais para promover a saúde da população paulistana e as ações de preservação, conservação, recuperação e sustentabilidade socioambiental. Foi formulado com a
idéia de que as concepções de saúde e de meio ambiente precisam ser ampliadas, para
que se criem mecanismos de gestão integrada e se construam agendas intersetoriais.
O Projeto vai ao encontro da própria filosofia que fundamentou o Sistema Único de Saúde
(SUS), que manda perceber as comunidades e seus territórios a partir de uma perspectiva
socioambiental, tratando de verificar a maneira como operam os padrões de consumo
de serviços, bens e produtos, assim como a qualidade do espaço onde se realiza a vida,
enquanto condicionantes do processo saúde-doença. Ainda determina que se atue
sobre esses condicionantes com vistas à melhor qualidade de vida dessas comunidades.
Nos últimos tempos, a compreensão da relação entre meio ambiente, qualidade de
vida e saúde tem se mostrado cada vez mais necessária, revelando a completa interdependência entre os campos da Saúde e do Meio Ambiente. Considerando tudo
isso, este projeto tomou como seu principal desafio a integração das ações de saúde
e aquelas destinadas à sustentabilidade ambiental no grande centro urbano paulista.
Proposto em 2005 pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) e
prontamente aceito pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o PAVS também contou com a adesão da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(SMADS). Foi desenhado para capacitar Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Proteção Social, e envolver lideranças comunitárias na elaboração de propostas de intervenção nos territórios onde agem essas equipes. Tendo como objetivo a melhoria da qualidade ambiental em geral, notadamente nos aspectos que possam contribuir de modo
concreto para prevenir agravos e promover qualidade de vida e saúde da população assistida pelo Programa Saúde da Família (SMS) e pelo Programa Ação Família (SMADS).
Projeto de grandes proporções, o PAVS se propôs a capacitar mais de cinco mil Agentes Comunitários
de Saúde, Agentes de Controle de Zoonoses e Agentes de Proteção Social. Contou com mais de
20 instituições parceiras, historicamente identificadas com a saúde pública e a qualidade ambiental.
Ministério da Saúde, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente-Pnuma, Organização Pan-Americana de Saúde-Opas, Faculdade Latino-Americana de Ciências
Sociais-Flacso, Centro de Estudos, Pesquisa e Documentação em Cidades Saudáveis-Cepedoc/Faculdade Saúde Pública/USP, Núcleo de Estudos da Saúde Pública da /UnB, Local
Governments for Sustainabilities-Iclei, Fundação Oswaldo Cruz-Fiocruz, Escola Técnica
do SUS, Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário-Ibeac e Instituto Socioambiental (ISA) são instituições mais gerais que participaram do desenvolvimento das
idéias e do processo de trabalho que culminou no projeto e em seu desenvolvimento.
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As instituições parceiras da SMS na gestão do Programa Saúde da Família a saber, Associação Congregação Santa Catarina, Associação Saúde da Família, Associação Comunitária
Monte Azul, Casa de Saúde Santa Marcelina, Instituto Adventista de Ensino, Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Organização Santamarense de Educação e Cultura, Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, Centro
de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim e Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto
propiciaram, desde o início do processo, as condições para o bom andamento do PAVS.
Elas contribuíram decisivamente no desenvolvimento da concepção, na estruturação operacional e administrativa, na contratação de mais de 80 educadores, na disponibilização
de mais de 150 salas de aula em todas as regiões da cidade e na solução de uma
série de problemas logísticos para a realização de milhares de atividades de campo,
entre outras. Com pronta adesão e entusiasmo militante, perceberam no projeto
a oportunidade de revitalizar a idéia criadora do Programa Saúde da Família, que
consiste em agir no território de cada equipe para promover saúde e prevenir agravos.
Agora, o projeto segue rumo à sua terceira etapa, com a manutenção do apoio aos
Agentes para a implementação das ações priorizadas e envolvimento dos Agentes de
Controle de Zoonoses, assumindo a Secretaria Municipal de Saúde o papel de principal protagonista e viabilizando sua continuidade, em conjunto com as instituições
parceiras. Sempre contando com a participação e o apoio da SMVMA e da SMADS.
Pode-se dizer, sem medo de errar, que se trata de um grande caso de sucesso de ação intersetorial.
Hélio Neves, mestre e doutor em Saúde Pública pela USP, é chefe de gabinete da
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente e diretor nacional do projeto PAVS.
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Introdução a uma cidade verde e saudável
O texto que se inicia é uma proposta para uma São Paulo mais saudável e sustentável a
partir do diálogo e da parceria entre os mais diversos setores da comunidade. O meio ambiente é o cenário comum para a promoção da saúde. Elaborado por mais de uma dezena
de entidades e coordenado por três secretarias do Município, o Projeto Ambientes Verdes
e Saudáveis capacitou cerca de 80 Educadores/Gestores que, ao mesmo tempo, formaram
mais de 5.500 Agentes Comunitários de Saúde e de Proteção Social.
A intenção desta publicação é relatar uma experiência única na cidade de São Paulo e no
Brasil, onde um município com 31 subprefeituras, como se fossem 31 cidades com cerca
de 300 mil habitantes cada, apostou num programa de integração no qual o ator principal
é o Agente Comunitário de Saúde. O projeto só foi possível, como se verá, porque já tinha
se estabelecido e estava em andamento o Programa Saúde da Família.
O PSF implica uma prática inovadora, que continua sendo a grande revolução nas políticas
de saúde no Brasil. Parte de uma matriz de equipes formadas por médicos, enfermeiros,
auxiliares e Agentes Comunitários de Saúde que cuidam de um determinado território da
cidade. Os personagens mais preciosos nessa proximidade com a população são os Agentes
Comunitários, moradores do mesmo território, conhecedores de seus vizinhos e com credenciais para entrar na casa e compartilhar com eles o que se passa na cozinha, saber das
crianças, das gestantes, dos idosos. O relato que fazem é o prontuário mais precioso que
qualquer médico poderia desejar.
A proposta deste texto é a de compartilhar a mais singela e humana das relações, a prática
do conversar, do dialogar. Trocar conhecimentos e opiniões que contribuem para uma convivência mais saudável, enriquecedora, que compartilhe e amarre ações e entendimentos.
A troca de conhecimento é essencial para a continuidade e melhoria de vida das pessoas.
Historicamente, as comunidades só evoluíram porque seus personagens compartilharam,
uns com os outros, aquilo que aprendiam. Foi assim desde os primórdios, quando alguém
descobriu a arte de fazer fogo esfregando pedras e gravetos, e ensinando a outros como se
fazia isso.
As grandes cidades são hoje estruturas administradas como Estados ou países. O Brasil é um
exemplo único onde convivem 5.560 municípios, a grande maioria com menos de 20 mil
habitantes e alguns com as dimensões de uma cidade-estado, todos com sua autonomia. A
intenção do PAVS é deixar de ser um projeto, para transformar-se em política pública possível de ser implantada em qualquer município, de qualquer perfil e tamanho. Se ele está
dando certo numa cidade complexa como São Paulo, pode ir para qualquer lugar.
Os Agentes de Saúde não têm curso superior, basta que morem na região, tenham facilidade
no contato com os vizinhos e passem por uma série básica de treinamentos. Aqui em São Paulo
desfilam com orgulho um jaleco azul com o nome do programa. São os cuidadores da região,
têm horário para se apresentar na Unidade Básica de Saúde (UBS), mas não se negam a colaborar, se alguém bater na porta de suas casas a qualquer hora da noite ou em finais de semana.
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Eles têm o potencial de levar e trazer informações, conhecimentos e orientações e fazem
a ponte com a UBS, marcando as consultas. Mas também se dedicam a ouvir quando o
problema é o filho que está sem emprego e não volta para casa, a filha que ficou grávida,
o marido que bebe e está agressivo.
Os Agentes de Saúde muitos vezes são chamados no feminino porque as mulheres representam 90% desse universo. Por isso, ao longo desta publicação é possível que os gêneros
se misturem, simplesmente porque as Agentes são em maior número.

Praça abandonada

Foi com a descoberta da preciosidade desse grupo que Eduardo Jorge chama de “as jóias
da coroa do SUS” e os “anjos do bairro” que se iniciou o PAVS, a construção de um projeto
de “ambientes verdes e saudáveis”.
O Projeto nasceu de uma constatação que pode parecer óbvia: se os Agentes entram nas
casas para checar a vacinação, acompanhar o pré-natal, conferir a medicação dos idosos
e a alimentação dos diabéticos, porque não capacitá-los para observar e falar das questões
ambientais? Na prática, os Agentes de Saúde já são também agentes do meio ambiente,
sabem que há uma relação entre o córrego sujo, o lixo, os ratos e as doenças, e entre a
praça abandonada e o aumento da violência. Bastava que recebessem uma formação para
aprimorar e qualificar esse olhar.
Tudo está ali, num mesmo espaço, a saúde e a doença, o entorno da casa cercada pelo
lixo não recolhido ou o córrego poluído nos fundos. Na prática, e na capacitação que
receberam como Agentes, já tinham aprendido a observar a rua feia, a pracinha cheia de
entulhos, a falta de árvores, a garotada que passa o dia sem ter o que fazer, a horta que não
existia e podia ser plantada no terreno da escola.

Como um feudo

O que chegou de novo com o PAVS foi a importância da “intersetorialidade”, uma expressão
que o corretor de textos dos programas de computadores assinalam como não-existente,
mas que terá de ser adotado pelos novos dicionários e pelas políticas públicas, sob pena de
ficarem desatualizados.
O PAVS permitiu a constatação de que é preciso um diálogo entre os muitos atores que
participam da administração e convivem com a cidade, sejam eles públicos ou privados.
Com o passar das décadas, dos séculos, as cidades foram administrando a vida dentro de
suas muralhas, limitando-se a responder aos problemas que surgiam. Se havia vendedores
em excesso nos mercados da cidade, criava-se um serviço para tratar dos ambulantes. Se
nas festas do rei bebia-se demais e havia sempre confusões, criava-se um departamento
para cuidar das festas do rei. E assim, ao longo do tempo, os governos foram criando departamentos, coordenadorias, secretarias, ministérios.
Em princípio, esse loteamento de poderes e funções facilitou a vida do cidadão, e depois
a democracia abriu as portas para estruturas mais acessíveis. Mas, na maioria dos casos,
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cada secretaria e cada órgão virou um feudo, cujas chefias defendiam seus territórios, seus
orçamentos e os interesses do seu partido.
A intersetorialidade é justamente a “arte” ou habilidade de diferentes equipes trabalharem
juntas, articulando recursos e conhecimentos, objetivando o bem comum, deixando de
lado barreiras e feudos. Na prática, ela é um desafio, que vai propiciar não só que novos
processos aconteçam, como vai abrir caminhos para a participação dos cidadãos.

Os capítulos

Para contar a história do PAVS, iniciativa inédita de formação e intervenção que une promoção da saúde, cuidado ambiental e desenvolvimento social, esta publicação foi dividida
em uma série de capítulos.
As intenções, a construção e as formatações do PAVS podem ser acompanhadas pelas
várias entrevistas dos mentores do Projeto .
O capítulo sobre o histórico da construção do PAVS revela a participação de toda uma
rede de instituições. Ao mesmo tempo que se negociavam financiamentos internacionais,
entidades e especialistas se juntavam para desenhar as linhas do Projeto. E encontros locais
levavam para os Agentes Comunitários e para a população os propósitos do PAVS.
Depois das amarrações, vieram as muitas reuniões para definir um plano de formação e
selecionar, junto com as parceiras do PSF, os Educadores.
Os capítulos seguintes começam mostrando o perfil de cada uma das cinco Coordenações
de saúde do município. A ordenação dos temas poderia ser outra, mas optamos pelas
regiões apenas para facilitar o entendimento da geografia imensa deste município.
Também vale lembrar que a ordem nada tem a ver com a qualificação das ações, já que
cada região desempenhou seu papel dentro das possibilidades, dos desafios encontrados
e do perfil da área. A Zona Leste está mais presente porque, entre outras razões, tem uma
equipe afinada há bem mais tempo com o Programa Saúde da Família. A descentralização
das ações e a valorização das diversidades são marcas importantes do PAVS.
Além dos capítulos dedicados a cada uma das regiões, com relatos e entrevistas, há um
espaço que avalia vários indicadores das 31 subprefeituras da cidade. Os dados, coletados
do Observatório Nossa São Paulo, mostram uma cidade desigual, que até agora vem privilegiando as regiões centrais e esquecendo as periferias.
Um capítulo faz um pequeno retrospecto do Programa Saúde da Família, que em São
Paulo sofreu atraso na implantação por conta da demora na municipalização da Saúde.
De todo modo, o PSF é a matriz sobre a qual se estabeleceu o PAVS; sem ele o projeto
não seria possível. Como se verá, a adesão da Secretaria da Saúde ao Projeto foi imediata
e incondicional.
Outro capítulo é dedicado à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social,
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SMADS, que aderiu ao PAVS quando este já estava em andamento. O Ação Família é um
programa da SMADS que trabalha com Agentes de Proteção Social, seguindo os mesmos
princípios do PSF, de visitas às famílias que vivem em grande vulnerabilidade nos respectivos territórios.
Dois capítulos tratam do perfil e das expectativas dos Gestores Locais e dos Agentes Comunitários de Saúde traçados pela equipe do Centro de Estudos, Pesquisa e Documentação
em Cidades Saudáveis (Cepedoc Cidades Saudáveis), da Faculdade de Saúde Pública da
USP. As entrevistas foram feitas no início da segunda fase, no primeiro semestre de 2008.
Pesquisas e avaliações posteriores ainda poderão trazer novas contribuições para o PAVS.
A publicação ainda traz depoimentos curtos de Gestores Locais, cada qual destacando o
aspecto que mais lhe chamou a atenção, sejam ganhos ou críticas, formando assim um
mosaico bastante rico do PAVS.
Os depoimentos estão distribuídos pelo livro sem critérios específicos.
O último capítulo é uma conclusão preliminar, por isso mesmo foi chamado de “Sem Ponto
Final”, já que se entende, e se pretende, que o PAVS deixe de ser um projeto para ser incorporado e aplicado como política pública de saúde em São Paulo e outros municípios.

Nossos agradecimentos

Para que se tenha claro o processo de construção do PAVS, e para que se entenda a diversidade dos atores participantes, este livro traz entrevistas com representantes dos vários
setores envolvidos: Agentes de Saúde, Gestores, Gerentes de Unidades Básicas de Saúde,
representantes das secretarias e de instituições que participaram da base e de todo o processo do projeto, como Cepedoc Cidades Saudáveis, Flacso, Ibeac, Opas, Universidade de
Brasília e instituições parceiras do PSF.
Como são muitos os envolvidos, a equipe responsável pela publicação pede desculpas
antecipadas pelas incontáveis omissões. A presença maior ou menor deste ou daquele
ator, numa “multitude” de personagens e de ações, deveu-se mais aos encontros e oportunidades que os autores tiveram nos três meses de trabalho dedicado exclusivamente à
coleta de materiais para o livro. Houve várias fontes de informação e pessoas continuaram
fornecendo material, entrevistas on line, textos, etc. O conjunto das entrevistas, dos relatos
e eventos citados aconteceu entre maio de 2008 e final de julho de 2008.
Aos que não tivemos oportunidade de ouvir e citar, as nossas considerações e homenagens.
Aos que responderam e dedicaram seu tempo e paciência às nossas entrevistas, os nossos
agradecimentos. E a todos, da “andorinha-pequena-de-casa”, os Agentes de Saúde, aos
que estão à frente do Projeto, a nossa sincera admiração.
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O anjo do nosso bairro
A andorinha-pequena-de-casa é das espécies que costumam permanecer na região onde
vivem, conservando o mesmo ninho por muitos anos e fazendo migrações curtas. Por isso,
foi escolhida como o símbolo do PAVS. Como os Agentes Comunitários de Saúde e de Proteção Social, elas permanecem fiéis a seu território. Não são como os “andorinhões” que
vêm do Canadá e vão embora assim que termina o verão tropical. “Essa nossa andorinha
pequena é a que permanece o tempo todo no lugar. Ela é o anjo do bairro”, diz Eduardo
Jorge, secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, explicando a escolha.
Partiu dele, que já tinha sido secretário da Saúde de São Paulo, a idéia de transformar os
Agentes de Saúde também em agentes de educação ambiental. Formá-los para que, nas
visitas às famílias, pudessem enxergar também o meio ambiente, fortalecendo sua função
de promotores da saúde.
Embora a iniciativa e grande parte dos recursos viessem da Secretaria Municipal do Verde
e do Meio Ambiente, cabia à Saúde o papel principal. “Por isso, no símbolo redondo do
PAVS há mais azul do que verde”, fazendo referência à cor atual do “jaleco” usado pelos
Agentes Comunitários de Saúde, diz o secretário em tom simpático. Também há uma razão
para o fato de o símbolo abrigar várias andorinhas. “Dizem que uma só não faz verão”,
explicou ele, apontando para o auditório lotado da Umapaz e arrancando aplausos, em 30
de julho de 2008.
A comemoração da conclusão de mais uma fase do Projeto, ocorrida naquele dia, reuniu
Gestores, parceiros do PSF e pessoal das várias secretarias. Se tentássemos juntar as “andorinhas-pequenas-de-casa”, não haveria espaço.
“Toda a ação do PAVS foi direcionada para a formação dos Agentes Comunitários, o que
acabou se tornando uma estratégia fundamental para o sucesso do Projeto”, afirma o secretário do Verde. “Vinte anos atrás, ninguém se importava com o meio ambiente; parecia um
assunto que cabia apenas aos especialistas discutirem. E eles também devem discutir. Mas
hoje entendemos que o homem e a mulher comuns precisam colaborar. Se a base da sociedade não estiver participando, o assunto não se desenvolverá.” Por essa razão, a nuvem
de andorinhas, a forma como esses pássaros são chamados quando voam em bando foi
convocada como agentes de uma transformação urbana nunca antes vista.
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De olhos voltados para o território
O Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis é uma iniciativa da cidade de São Paulo que alia
saúde, meio ambiente e desenvolvimento social, razão pela qual envolve as três secretarias
que se ocupam desses temas. Além delas, participam da implementação do Projeto dez
organizações nacionais e internacionais, incluindo universidades e ONGs, e dez das 11 parceiras do Programa Saúde da Família na cidade de São Paulo.
A proposta do PAVS é implementar políticas públicas voltadas para a inclusão das questões
ambientais no conjunto das ações de promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida
da população. Os protagonistas desse Projeto são mais de 5.500 Agentes Comunitários de
Saúde e Agentes de Proteção Social já atuantes em suas comunidades.
Capacitados e acompanhados por Educadores e Gestores Locais formados pelo PAVS, eles
representam hoje a materialização e a ponta-de-lança do mais ousado projeto de intersetorialidade já desenvolvido em São Paulo, tomando o meio ambiente como um cenário
comum a todos.
Tal Projeto só vem sendo possível porque se inseriu, como o DNA de uma nova filosofia de
vida, na rede já estendida pelo Programa Saúde da Família, uma das mais bem-sucedidas
políticas de Saúde Pública existentes no mundo. Até agora, o “DNA-PAVS” só encontrou
apoio e quase nenhuma resistência. Por estar inserido no Programa Saúde da Família, o
Projeto se encontra presente nas 31 subprefeituras da cidade e conta com interlocutores
em todas as parceiras do PSF, bem como em todas as
coordenações e supervisões de saúde.
O Programa Saúde da Família e, antes dele, o Programa de Agentes Comunitários é uma marcha em
direção ao território. Uma estratégia para chegar lá,
onde vivem os personagens que fazem a história do
país. Não apenas chegar lá, mas chegar antes da instalação da doença. A implementação do PAVS constitui
uma segunda caminhada nessa direção, fortalecendo os que atuam na ponta, acrescentando em suas
“mochilas” e em seus olhares uma visão de educação ambiental que prioriza a promoção da saúde.

“Depois do
PAVS, eu não consigo
mais passar pela minha rua,
pelo meu território, sem pensar no que estou fazendo com o
planeta.”
Agente Comunitária de Saúde da Zona
Leste, no encontro regional do final de
julho de 2008.

Os Agentes de Proteção Social, os APS, embora em número muito menor, são profissionais do Programa Ação Família, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
(SMADS), e seguem o mesmo princípio de trabalho dos Agentes de Saúde, privilegiando e
visitando as famílias em situação de maior risco e vulnerabilidade.

Troca de conhecimento

Como se verá ao longo desta publicação, o PAVS foi concebido em dois períodos cuida20

dosamente planejados, enquanto as etapas seguintes virão com os próprios aprendizados,
as inter-relações e os compromissos estabelecidos no andamento do Projeto. Na primeira
fase, em 2007, os Agentes de Saúde e de Proteção Social foram capacitados em encontros
em suas próprias regiões, ao mesmo tempo que realizavam as tarefas de visita. Os “professores” eram 80 Educadores do PAVS formados por especialistas em temas ambientais.
A troca de aprendizado, de um lado e de outro, resultou na mobilização de mais de dez
mil pessoas nos vários seminários integradores, realizados nas diversas regiões da cidade.
A informação, que vinha do especialista, era decodificada e organizada em um plano de
ação pedagógica pelos Educadores, levada aos Agentes e deles retornava enriquecida com
as experiências de rua e de território.
A segunda fase do PAVS, em 2008, teve como meta fortalecer as redes sociais locais, diagnosticando problemas e apoiando projetos e iniciativas de promoção da saúde, de sustentabilidade ambiental e de desenvolvimento social.
Os Educadores, agora capacitados como Gestores Locais e em número de 39, desenvolveram
com os Agentes o aprendizado do diagnóstico e do planejamento de ações, essencial
quando a comunidade toma consciência de seus direitos e passa a reivindicá-los.
Os mecanismos empregados para essa formação, que se deu simultaneamente, foram as
Mesas de Diálogo, as Rodas de Prática e a Planejação. Depois de ajustado o Projeto-matriz
com várias entidades como o Núcleo de Estudos da Saúde da Universidade de Brasília e a
Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), os acertos começaram a ser feitos
na prática. O Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário (Ibeac) assumiu a concepção e o desenvolvimento do processo de formação dos Gestores, além da comunicação
interna e externa e do Banco de Projetos. O grande desafio do Ibeac, após apresentar a
proposta aos vários parceiros, foi estabelecer uma dinâmica na qual os conhecimentos
eram passados, ao mesmo tempo, de uma fase a outra e definir uma metodologia que
envolvesse “professores” e “alunos”, os conhecimentos de uns alimentando as informações
dos outros.

Prestando contas

O Centro de Estudos, Pesquisa e Documentação em Cidades Saudáveis (Cepedoc Cidades
Saudáveis), da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, aceitou o desafio de fazer avaliações “em tempo real”, respondendo às dificuldades com novas propostas.
O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) passou a intermediar os
repasses vindos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), de acordo com os
contratos iniciais.
Tal processo constituiu um outro grande desafio: gerenciar serviços realizados por mais de
mil atores e instituições e prestar contas de todos eles, detalhando cada atividade e cada
gasto dos parceiros envolvidos. Taciana Lucia Nóbrega, a coordenadora administrativa, fez
mais do que se exige de uma diretora de grande empresa. Com a obrigação de informar
cada uma das “entradas” e “saídas”, ela relatou em mais de 200 planilhas quanto dinheiro
estava entrando em cada projeto e por que estava consumindo este ou aquele recurso.
“Estamos lidando com dinheiro público”, lembra Taciana.
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A gestão compartilhada e a participação de cada uma dessas instituições e desses funcionários, bem como o papel dos pequenos e grandes atores, estão relatados nos capítulos
deste livro. Ao final, há o registro de seus nomes. Os depoimentos e relatos contados aqui
citam apenas os nomes de poucos participantes, alguns dos milhares de “andorinhas” que
formam a “nuvem” que está colocando o PAVS em movimento.
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Capítulo I
O PAVS em construção

Um histórico da construção do PAVS
A trajetória, os desafios e as parcerias de
um Projeto que começou a ser pensado em
2005 e em 2008 se consolida como a mais
promissora iniciativa envolvendo educação
ambiental e promoção da saúde.
O processo de construção do Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis, integrando políticas públicas em São Paulo, caminhou em
duas frentes, com dois desafios bastante distintos, porém interdependentes. Um deles
- e, certamente, o mais árduo e desafiador
- foi a construção e o desenho do próprio
Projeto, que envolveu dezenas de parceiros
e especialistas em pelo menos 15 encontros.
Antes dos debates chegarem aos Gestores,
aos Agentes e às populações de todas as
regiões da capital, o Projeto, construído
em Brasília e São Paulo, foi sistematizado
pelo Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (Pnuma). Nasceu o Prodoc,
um documento de 50 páginas que estabelecia todo o encaminhamento oficial. Assim o Pnuma foi escolhido pela Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente
como órgão parceiro para cooperar com o
desenvolvimento do projeto e viabilizar a
execução financeira dos recursos internacionais do Projeto.
Na elaboração do desenho do Prodoc foram
tomadas como base a experiência e as contribuições de parceiros dessa fase inicial,
como o Núcleo de Estudos de Saúde Pública
(Nesp) da Universidade de Brasília, a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais
(Flacso) e a Organização Pan-Americana da
Saúde (Opas), além do Centro de Estudos,
Pesquisa e Documentação em Cidades Saudáveis (Cepedoc Cidades Saudáveis), da
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
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O outro desafio foi a liberação dos recursos necessários, por conta do tempo e da
burocracia. Assim que assumiu a Secretaria
do Verde e do Meio Ambiente, em 2005,
Eduardo Jorge passou a negociar com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
a liberação do excedente de um recurso que
uma década atrás havia sido destinado a um
projeto de canalização de córregos. “Essa verba estava para ser recolhida, e nós pedimos
autorização para negociar com Washington
uma reciclagem desse dinheiro para a área
de Educação Ambiental”, diz Eduardo Jorge.
O Secretário lembra que foi a Washington
conversar com diretores do BID, os quais receberam a idéia com entusiasmo.

Reuniões iniciais - Foto: Jussara Salles

O projeto preliminar proposto era tão convincente e sedutor que os vários parceiros
começaram a trabalhar em sua construção
mesmo sem a garantia de que a verba seria
liberada. Foi uma aposta que deu certo.
O dinheiro reciclado do BID significava
US$ 4,14 milhões, que chegariam a quase
a US$ 4,49 milhões com as contribuições
do Pnuma e da Secretaria do Verde e do
Meio Ambiente. Sem o dinheiro do BID,
seria impossível pensar em um projeto de
tais dimensões, capacitando mais de 5.500

Agentes Comunitários de Saúde e de Proteção Social em um processo que envolveu
aproximadamente 80 Educadores e quase
todas as instituições parceiras do Programa
Saúde da Família.

A jóia da coroa

As perspectivas de transformar essas intenções em práticas surgiram com a ida de
Eduardo Jorge para a Secretaria do Verde
e do Meio Ambiente. Ele teve participação fundamental no capítulo da Saúde na
Constituição de 1988, que criou o SUS, e
por duas vezes esteve à frente da Secretaria
Municipal da Saúde de São Paulo. Na segunda passagem, coube a ele a operação
de desmontar o Programa de Atendimento
à Saúde (PAS), que terceirizou a assistência
em São Paulo, e iniciar o processo de municipalização. Com o PAS, a atenção básica em São Paulo ficou estagnada por oito
anos. O Programa Saúde da Família, operando com o nome de Qualidade Integral
em Saúde (Qualis), só existia em algumas
regiões, por meio de convênios entre instituições parceiras, entre elas o Santa Marcelina, o Governo do Estado e o Ministério
da Saúde.
Quando chegou à Secretaria do Verde e do
Meio Ambiente, Eduardo Jorge levava uma
vasta experiência como legislador e gestor na
Saúde. Ele tinha muito clara a potencialidade
do Programa Saúde da Família e, em especial,
a dos Agentes Comunitários de Saúde. Sempre
considerou em suas entrevistas que, ao entrar

Diretor Nacional do PAVS, Hélio Neves - Foto: Jussara Salles

A necessidade de as políticas de promoção de
saúde incorporarem uma perspectiva interdisciplinar já era uma preocupação de anos
de grupos e instituições das áreas da Saúde
Pública e do Meio Ambiente. “Para essas
pessoas, agregar olhares e valores distintos
daqueles tradicionalmente associados à área
de Saúde seria importante para ampliar o
raio de ação das políticas setoriais. E a incorporação da perspectiva do meio ambiente
constituiria um caminho particularmente valioso nesse sentido”, informa o relatório de
avaliação e monitoramento do PAVS, elaborado pelo Cepedoc Cidades Saudáveis, que
integrou todas as fases do Projeto.

Mesa da Diálogo: Saúde e Território - Foto: Nilda Rodrigues

nas casas de sua rua para ouvir e falar sobre
questões de saúde, o Agente poderia também
observar o ambiente no qual as pessoas
viviam e a importância que têm o lixo, a
água, os esgotos, as árvores. Não precisaria
preencher nem mais um formulário ou fazer
qualquer prestação de contas. Bastava ser
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Seminário Integrador da Região Sudeste realizado no Circulo MIlitar - Foto: Jussara Salles

capacitado para observar as questões do
meio ambiente com outro olhar. “Os Agentes
Comunitários de Saúde são a jóia da coroa
do SUS, é o trabalhador da Saúde com mais
credibilidade e acesso à população pobre
do Brasil”, diz o Secretário.
Por isso mesmo, quando houve a idéia de se
aproveitarem os “olhos” e a sensibilidade de
um número tão grande de Agentes, pensouse logo em trabalhar com “as instituições
parceiras do Programa Saúde da Família”,
diz Hélio Neves, diretor nacional do PAVS.
“Nem seria possível imaginar um programa
de capacitação e de trabalho com os Agentes que não envolvesse os parceiros do PSF,
que hoje são 11 e dividem a responsabilidade de gestão do programa com a Secretaria da Saúde em todo o território da cidade.” Pensar em um grupo de pessoas que
viesse a trabalhar os temas ambientais em
todos os bairros da capital sem contar com
os Agentes de Saúde, além de inviável, “seria querer reinventar a roda”. “A partir da estrutura com que contava, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente não
tinha condições para capacitar quase seis
mil Agentes em todas as partes da cidade,
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de Parelheiros ao Tucuruvi, do Butantã a
Itaquera, todos ao mesmo tempo, além de
capacitar os Educadores que trabalhariam
com eles”, complementa Hélio Neves.

“Nem
seria possível imaginar
um programa de capacitação e
de trabalho com os Agentes que não
envolvesse os parceiros do PSF.”

Do córrego para a educação
ambiental
Se a importância da incorporação de uma
perspectiva multidisciplinar às políticas de
promoção de saúde já era uma idéia estabelecida, os recursos para financiá-la só
começaram a ser vislumbrados em 2005.
Gerou-se uma solução para o Programa de
Canalização e Implantação de Vias, Recuperação Ambiental e Social de Fundos de Vale
(Procav), que teve início ainda em 1995,
com um empréstimo do BID à Prefeitura de
São Paulo.

No âmbito do Programa - que envolvia
várias Secretarias e um leque de iniciativas, de intervenções urbanas em córregos à
construção de escolas, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente implantou obras em parte das praças previstas no
Procav. Uma vez que os contratos iniciados
na gestão anterior não puderam ir adiante
por determinação do Tribunal de Contas do
Município, os recursos não usados teriam
que ser devolvidos ao banco.
Na releitura dos termos do contrato, surgiu
a possibilidade, ainda a ser negociada, de
se empregarem tais recursos em ações de
Educação Ambiental. A proposta, que viria
a dar origem ao PAVS, começou a ser delineada em Brasília, no Núcleo de Estudos de
Saúde (Nesp) da Universidade de Brasília,
com representantes da Opas e da Flacso.
“Nessas reuniões foi construído o desenho
inicial do Projeto e elaborada a sugestão
de que fosse feito um levantamento de experiências que articulassem as questões ambientais e de saúde”, informa o documento
do Cepedoc.

Formação de Gestores - Ausônia Donato - Foto: Nilda Rodrigues

A primeira oficina de trabalho aconteceu
em abril de 2005, na Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo, com
um número grande de participantes. Ao

mesmo tempo que se estabeleciam as linhas
gerais do que viria a se transformar no PAVS,
pensava-se na melhor estratégia para explicar ao BID a viabilidade e a necessidade
do Projeto. Como descreve o relatório do
Cepedoc, “iniciou-se aí um longo período
de negociações, que se estendeu de 2005
até meados de 2006”. A demora, segundo o
relatório e entrevistas concedidas por alguns
dos participantes dessa negociação, deveuse basicamente a três aspectos. Primeiro, foi
necessária toda uma adaptação do Projeto a
determinadas diretrizes do BID. Segundo, a
necessidade de reunir informações para sinalizar ao banco que o PAVS era exeqüível.
Ou seja, que teria começo, meio e fim, e
as metas poderiam ser atingidas no período
estabelecido. O terceiro desafio consistiu
nas negociações para que o prazo do Procav fosse ampliado, já que a intenção do
BID era finalizar o contrato do empréstimo
em 2005, pois o período já se estendia
para muito além do contratado em 1995. A
efetiva formação de Gestores e Agentes só
começou dois anos depois, em 2007.

Ouvindo experiências
Na oficina de trabalho de abril
de 2005 ainda não estava presente a Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social (SMADS), que, junto
com a Secretaria do Verde e
do Meio Ambiente e a Secretaria da Saúde, formaria o tripé
de sustentação do PAVS. Nesse
encontro, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) oficializou
seu interesse em participar do
Projeto com os Agentes do Programa Saúde da Família e os de
Zoonoses. Estes últimos, estão
sendo incorporados na terceira fase do Projeto, com uma capacitação nos eixos temáticos do PAVS.
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Foram convidados para a oficina de 2005
representantes de várias cidades onde já
se vinham construindo experiências com a
participação de Agentes ou Gestores ambientais. Rio das Ostras (Rio de Janeiro) e
Recife (Pernambuco) estavam entre as cidades convidadas. A capital pernambucana
já tinha um trabalho bem-sucedido com
os Agentes de Saúde Ambiental (ASA) que
atingia quase toda a cidade. A diferença estava no fato de que os ASA não trabalhavam em sintonia com os Agentes da Saúde,
o que significava dois grupos percorrendo
os mesmos territórios, justamente o que se
pretendia evitar em São Paulo.
A oficina de trabalho para planejamento da
equipe gestora e definição de papéis também aconteceu na Faculdade de Saúde
Pública, em dezembro de 2005. Entre esta
oficina e a anterior, em abril, os parceiros
tinham concluído o desenho do Projeto. A
oficina inaugurou o processo de implantação do PAVS e constituiu-se em um espaço
de pactuação e de definição de metas e
responsabilidade institucional no nível da
gestão do Projeto.

Intersetorialidade
Em meio a esse processo, novos atores
foram incorporados ao Projeto. Entre eles,
o Pnuma, que passou a integrar o PAVS fornecendo apoio técnico e administrativo. Por
questões legais, o Pnuma acabou assumindo
depois a coordenação geral do Projeto, papel que inicialmente tinha sido destinado, e
foi cumprido em ampla medida, pela Flacso/Brasil.

Outlook (GEOSaúde), ou Enfoque Ambiental Global, produto que o PAVS incorporou,
embora com resultados ainda limitados. A
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Rio de
Janeiro, integrou-se ao Projeto justamente
para incorporar atividades relativas ao GEOSaúde. O processo consiste em uma metodologia, que trabalha uma variedade de
informações sobre saúde e meio ambiente
colhidas no território pelos Agentes e permite
a construção de modelos de atuação.
O ano de 2006 foi decisivo para a viabilização e o início do PAVS. Além da entrada do
Pnuma, adequou-se o Projeto ao modelo
exigido pela Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores,
e à assinatura do Termo de Ajuste, do Documento do Projeto o Prodoc com as negociações e definições das Cartas-Acordo com
cada um dos parceiros.
Também aconteceu naquele ano a negociação entre a Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente, a Secretaria da Saúde e instituições
parceiras do Programa Saúde da Família, sem
as quais o PAVS não seria viabilizado.
O trabalho conjunto entre Secretarias – a
intersetorialidade – constituiu um dos principais desafios e ganhos do PAVS. Durante
alguns meses, um contingente significativo
de pessoas que trabalhavam sob as diretrizes da Secretaria Municipal da Saúde seria
deslocado de suas atividades para participar
do Projeto, o que exigia o envolvimento e a
adesão da Secretaria à proposta do PAVS.

A incorporação da Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social ao PAVS foi
uma iniciativa da própria SecreO trabalho contaria, cuja atuação no âmbito
Além da experiência em
junto entre Secretarias –
trabalhar com Saúde e a intersetorialidade – consti- das políticas de caráter preMeio Ambiente, o Pnu- tuiu um dos principais desafios ventivo é centrada no trabalho com famílias. O prinma vinha desenvolvendo
e ganhos do PAVS.
cipal programa voltado ao
o Global Environmental
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desenvolvimento de ações nesse sentido é
o Ação Família Viver em Comunidade, que
tem formato semelhante ao do PSF, atuando
por meio de equipes multiprofissionais compostas de Assistentes Sociais, Psicólogos e
Agentes de Proteção Social (APS).

2006, a apresentação do
PAVS
Em setembro de 2006, o Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis foi apresentado oficialmente, com o detalhamento de uma
agenda integrada saúde-ambiente para o
município de São Paulo. Neste evento, estavam presentes todos os atores que vinham
tendo e continuariam a ter importância no
desenvolvimento do PAVS, as organizações
de caráter internacional, as universidades,
os parceiros do PSF e as coordenadorias e
supervisões da Saúde, entre outros.

dos cinco Coordenadores Pedagógicos; cada
qual passou a trabalhar em uma Coordenação de Saúde, iniciando a ponte com as
instituições parceiras. Na mesma época, as
coordenadorias selecionaram e contrataram
os cinco Gestores Regionais. Cabia a eles promover as articulações interinstitucionais em
suas áreas, apoiar as coordenações executivas e pedagógicas e acompanhar o processo
de formação dos Educadores e dos Agentes.
Em fevereiro de 2007, estava pronto o Plano
de Gestão.

ACS da UBS Vila Dalva participam de visita e palestra sobre coleta seletiva de lixo na
Cooperação - Foto: Nilda Rodrigues

Concentração e dispersão

Mesa de Abertura Formação - Foto: Nilda Rodrigues

De 5 a 11 de outubro realizaram-se as oficinas
regionais de planejamento nas cinco regionais
da Saúde da cidade de São Paulo: Norte,
Sul, Leste, Sudeste e Centro-Oeste. Eram os
primeiros encontros abertos descentralizados,
com a participação de todos os atores de cada
região envolvidos no processo.
No mesmo mês de outubro foram seleciona-

Com os Gestores Regionais definidos pelas
coordenadorias, as instituições parceiras do
PSF selecionaram e contrataram profissionais que seriam os Educadores. A verba para
as contratações e os pagamentos vinha por
meio do Pnuma, e o número deles dependia do total de equipes de Saúde da Família
que cada instituição parceira gerenciava. Os
Educadores deveriam ter formação superior
e alguma experiência com atividades de capacitação e educação, além de morar ou ter
algum tipo de contato com a região.
Os Educadores, que nesta fase eram cerca
de 80, tiveram 19 semanas de formação, in30

tercalando a função de alunos com a de professores.
Às segundas e sextas-feiras,
tinham encontros de formação com especialistas e
para elaboração dos planos
pedagógicos nos espaços
da Umapaz, no Parque do
Ibirapuera. Eram os períodos
de concentração. Às terças,
quartas e quintas, iam para
os territórios onde estavam os
Agentes de Saúde e de Proteção Social ligados às parceiras do PSF e do Programa
Ação Família. Eram os dias de dispersão. Momento de socializar os saberes construídos na
concentração.
Essa estratégia de formação, que reuniu
representantes de dezenas de instituições e
consumiu meses para ser montada, transformou-se em um modelo diferenciado para
não dizer único, com resultados surpreendentes. Por conta dos prazos estabelecidos,
e também por uma escolha político-educacional, a formação se deu ao mesmo tempo,
com especialistas “ensinando” os Educadores, que simultaneamente “ensinavam” os
Agentes. Assim, as dúvidas e os entraves que
surgiam no território no meio da semana voltavam para o auditório da Umapaz na sexta-feira, como material e objeto das próprias aulas.
A formação dos Educadores começou em

Gestores durante encontros de planejação - Foto: Nilda Rodrigues

12 de fevereiro de 2007, e durante uma
semana eles estiveram “concentrados” no
entendimento e na absorção dos princípios que norteavam o Projeto. Nas semanas
seguintes, até o fim de julho, eles passaram a
intercalar “concentração” com “dispersão”,
com as semanas distribuídas nos seis módulos ou eixos temáticos sobre os quais o PAVS
tinha sido construído.
O primeiro tema tratado foi lixo; na seqüência, água e energia; depois, convivência saudável com os animais e zoonoses, consumo
responsável e cultura de paz.
Para cada um dos módulos foram convidados especialistas, ligados à universidade, ao
poder público ou a ONGs que trabalham
com os temas.

1º encontro com a comunidade de Vila Guilhermina - Foto: Banco de Imagem dos Gestores do PAVS
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Seminários integradores
Durante a Semana do Meio Ambiente, em
junho de 2007, foram feitos os seminários
integradores, que ilustraram os ganhos obtidos pelo PAVS e a importância que o Projeto vinha alcançando na vida dos Gestores,
dos Agentes e da comunidade.
Os seminários foram realizados nas cinco
regiões que correspondem às coordenadorias de Saúde da capital, às vezes em
mais de um dia e mais de um local, sempre em grandes espaços. Na Região Sul, por
exemplo, foram seis eventos em dois dias,
reunindo cerca de 3.200 pessoas. Em todos
eles, e por toda a cidade, Gestores, Agentes e população apresentaram os temas que
vinham debatendo e mostraram os projetos
que estavam construindo. Transformaram as
questões ambientais e a Cultura de Paz em
peças de teatro, danças, jograis, apresentação de músicas, pôsteres e cartazes. No
total, o PAVS estimou em cerca de 6.900

Rosa Maria Marotta representa a SMS no Seminário Integrador na
Unipalmares - Foto: Jussara Salles

o número de pessoas que passaram pelos seminários integradores, certamente a
maior mobilização já ocorrida na cidade
envolvendo Saúde e Meio Ambiente.

Seminário Integrador da Região Norte - Foto: Jussara Salles
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Mestre de cerimônias
O mais fascinante, lembra Rosa Maria Marotta, da Coordenação de Atenção Básica
da Secretaria Municipal de Saúde, residiu
no fato de a condução desses eventos ter
sido entregue aos Agentes Comunitários.
“Não havia um locutor contratado; os mestres-de-cerimônias eram os Agentes. Eles
articularam a condução dos seminários.”
Rosa observa que esse foi um ganho muito
especial, porque os Agentes têm um grande
conhecimento da ponta em que vivem, da
favela, do lixão, porque moram e vivem ali
próximos. “Mas, quando você relaciona
essa vivência com uma teoria, com tudo
o que se escreve, se fala e se estuda sobre
meio ambiente, você qualifica, você tem
um outro olhar, e então a coisa vai se multiplicando.” Em outras palavras, os Agentes,
que às vezes se sentiam sozinhos em seus
conhecimentos e nas pregações dos cuidados mínimos ambientais, descobriram que
estavam fazendo parte de um pensamento
universal que ia muito além de sua rua, de
seu bairro, de sua cidade, de seu país. Perceberam que estavam participando de um
desafio planetário.

De Educadores a Gestores
A primeira fase do PAVS se encerrou no dia
6 de julho de 2007, com danças, cantos,
sarau de poesias e piquenique no Ibirapuera.
Começaram, então, as preparações e negociações para a segunda fase do Projeto. As
equipes do PAVS continuaram a se reunir para
a elaboração de uma pauta de transição.
De uma fase de formação dos Agentes, conduzida e intermediada pelos Educadores, o
PAVS passava para um segundo módulo, de
planejamento e execução de projetos locais
que pudessem contribuir para soluções em
diferentes regiões. Depois de aprender a ob33

servar o território com os olhos das questões
ambientais e da Cultura de Paz, os Agentes
já estavam preparados para pensar soluções,
apresentá-las e desenvolvê-las, envolvendo as
comunidades locais.

Equipe da Geo Saúde promove encontro com ACS no bairro Vera Cruz, zona Sul.
Foto: Jussara Salles

Nessa segunda etapa, os Agentes não seriam
mais acompanhados por Educadores, mas
por Gestores Locais. Como já estava previsto,
os Gestores seriam selecionados pelas parceiras do PSF entre os próprios Educadores,
limitando seu número a cerca de 40. Nesse
universo, os Gestores Locais, articulados com
os Gestores Regionais, passaram a acompanhar os Agentes no processo de viabilização
de ações e projetos e das demais iniciativas
elaborados ao final da formação.
Coube aos Gestores promover a mediação
entre os vários atores e grupos envolvidos
no Projeto, ACS, equipes de Saúde do PSF,
gerentes das Unidades Básicas, subprefeituras e órgãos como Limpurb e os Núcleos de
Gestão Descentralizada (NGD) da Secretaria
do Verde e do Meio Ambiente. Coube a eles,
especialmente, apoiar os Agentes no planejamento e na execução de projetos.
A função do Gestor é apoiar os Agentes para
encontrar formas de desenvolver ações e as
trajetórias que devem percorrer para isso, de
modo a poderem caminhar sozinhos. Na relação de mais de 400 ações e projetos elabora-

dos, em planejamento e em execução, que
constam do Banco de Projetos, estão iniciativas como o plantio de árvores, apoio a catadores de materiais recicláveis e a instalação
de aquecedores solares, entre outras.

Aulas de planejação
Para transformar Educadores em Gestores e
promover essa mudança de papel enquanto
eles exerciam as ações no território, fez-se
necessária uma estratégia cuidadosamente
pensada. A esse processo se deu o nome de
planejação, para indicar um planejamento
que se faz ao mesmo tempo que se executa

atores locais, se eram parceiros e colaboradores ou “torciam contra”, os entraves e as
estratégias de superação das dificuldades.
Para essa parte da formação, que contava
ainda com mesas de diálogo, o Ibeac reforçou sua equipe com especialistas em planejamento. Uma das primeiras atividades tratou de três temas essenciais para um plano
de ação ou de metas: a governabilidade, a
mobilização da comunidade e a capacidade
de gestão.
“Governabilidade é a necessidade de ter
todas as condições políticas para viabilizar
determinada ação”, explica Cássio França,

Equipes do PAVS durante encontro de planejação em sua sede. - Foto: Nilda Rodrigues

a ação. Enquanto na primeira fase os Educadores eram alunos em alguns dias e professores em outros, na segunda etapa eles passavam por capacitação às segundas-feiras e
colocavam as ações em prática no restante
da semana. Para ensinar como identificar um
problema, planejar uma ação e encaminhar
soluções, era preciso antes aprender a percorrer esse caminho. No retorno ao espaço
da Umapaz, discutia-se, por exemplo, os
principais desafios a serem enfrentados, os

cientista social e especialista em políticas
públicas. A governabilidade indica a capacidade ou qualquer poder ou habilidade que
se tenha para realizar determinada ação.
No caso da limpeza de um córrego, por
exemplo, nem Gestores, nem Agentes, nem
a população têm máquinas ou recursos para
fazer isso. Mas esses mesmos atores, sensibilizados com o problema, têm a capacidade
de mobilização; podem cobrar do poder
público que a obra seja feita. Já para manter
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Prof. Augustin T. Woelz fala sobre aquecedor solar de baixo custo durante encontros de planejação. - Foto: Nilda Rodrigues

o córrego limpo, é fundamental mobilizar a
comunidade.
A mobilização, portanto, é fundamental. E o
primeiro passo dado por Gestores e Agentes
foi identificar os atores locais e pensar na influência, negativa ou positiva, que cada um
deles pode ter no PAVS. “Foi interessante
que os Gestores tenham percebido quantos
atores estão no mesmo território”, disse Cássio França. “Pode parecer óbvio, mas, quando colocamos isso no papel, é um choque:
vemos que não estamos sozinhos.”
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Foram dez oficinas temáticas, cinco encontros
regionais e uma oficina de recomendações
para a continuidade, de 18 de fevereiro a 7 de
julho de 2008, sempre às segundas-feiras. Durante a execução do Projeto, nunca se deixou
de monitorar o trabalho feito, avaliar os progressos, promover algum ajuste de rota, estimular
a elaboração de novas propostas, por meio do
inédito Banco de Projetos, e manter todos os
envolvidos a par do que acontecia, por meio
de site, boletins informativos e vídeos. Um trabalho de ponta a ponta, detalhado nas páginas
deste livro.

Entrevista

Eduardo Jorge
Futuro do PAVS está em projetos de promoção da saúde
aliada ao equilíbrio ambiental
Para o secretário, PAVS resgata
a promoção da saúde
Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho,
59 anos, pai de seis filhos, é médico sanitarista. Preso duas vezes pelo regime militar, a partir de 1974 passou a atuar nos
movimentos populares na periferia de São
Paulo. Foi deputado estadual e deputado
federal pelo PT em várias legislaturas, de
1983 a 2003.
A Saúde sempre constituiu seu foco de
atuação. É co-autor da legislação constitucional sobre Seguridade Social, que levou à criação do Sistema Único de Saúde
(SUS). Foi secretário municipal da Saúde
na gestão de Luiza Erundina e no início
da administração de Marta Suplicy. Em
suas entrevistas, ele lembra que, em
certo período de sua vida de estudante,
ficou entre a medicina e as questões ambientais. Em 2005, depois de se filiar ao
PV, Eduardo assumiu a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São
Paulo e colocou em andamento o Projeto
Ambientes Verdes e Saudáveis (PAVS).
Sua sala, no 10º andar do prédio da Secretaria, localizada no bairro do Paraíso,
região da Avenida Paulista, é absolutamente despojada. Além de cadeiras, mesas e um computador, tudo o que se vê
são alguns painéis com frases na parede.

Secretário do Verde e Meio Ambiente, Eduardo Jorge - Foto: Jussara Salles.

“Nós devemos ser a mudança que desejamos ver no mundo”, diz uma delas, ao
lado da foto de Mahatma Gandhi. A outra
é de Martin Luther King: “Aprendemos a
voar como os pássaros, a nadar como os
peixes, mas ainda não aprendemos a viver
juntos”.
A seguir, trechos de entrevistas que Eduardo
Jorge concedeu em 2007 a Rosilda Mendes,
secretária-executiva do Centro de Estudos,
Pesquisa e Documentação em Cidades Saudáveis (Cepedoc), e ao jornalista Aureliano
Biancarelli, em junho de 2008.
Na sua avaliação, mesmo que venha a se
encerrar em 2008, o PAVS cumpriu o que
pensava cumprir? Não está havendo uma
descontinuidade?
Essa questão da continuidade, do que virá
depois do final do Projeto, vale para qualquer
programa que envolva o diálogo ambiental.
No caso do PAVS, com os Agentes de Saúde,
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e no caso da Carta da Terra, com os professores, o resultado fica para o resto da vida se
a conversa for bem-feita. O diálogo ambiental é para você trocar idéias em relação a um
tema de importância que pode mudar sua
postura no dia-a-dia. Então, hoje, se você
eventualmente tem recurso financeiro para
aquele programa e ele garante esse diálogo,
ótimo. Se foi bem-feito, ele propiciou mudanças de atitude. Por isso a Secretaria do
Verde priorizou dois grupos, os Agentes
Comunitários, mais de 5.500, e os professores. Nas 1.200 escolas municipais, ou em
quase todas, nós estamos com um professor trabalhando conosco. São dois grupos
privilegiados no contato com a população.
Se tivermos conseguido um bom patamar de
diálogo com eles, isso vai ficar para o resto
da vida.
Naturalmente, seria muito bom se a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente conseguisse
mais recursos para no ano que vem voltar
a conversar com os Agentes Comunitários
e com os professores. Não há garantias de
que isso venha a acontecer, mas o que interessa é que no nosso período fizemos uma
semeadura num terreno altamente fértil. Os
Agentes Comunitários de Saúde são a jóia da
coroa do SUS, são os trabalhadores da Saúde
com maior credibilidade e maior acesso à
população pobre do Brasil. E os professores
falam com as crianças, e elas têm maior capacidade de reprodução, de discussão dessa
questão ambiental, do que os adultos, que
são mais resistentes.
O Programa Saúde da Família (PSF) vem
deixando de fazer promoção da saúde. O
PAVS pode contribuir para mudar isso?
O SUS é um programa reformista quase
revolucionário. Uma reforma de criação de
um Estado de Bem-Estar Social na área da
Saúde que o Brasil nunca teve. E o PSF é um
motor reformista dentro da reforma do SUS,
porque coloca a atenção básica no comando
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do sistema. E essa reforma dentro da reforma
parou não aqui, em São Paulo; parou no Brasil. Agora, de certa forma, com a Secretaria
do Verde, estamos dando uma pequeníssima
ajuda ao espírito reformista do PSF quando
investimos no diálogo ambiental, na questão
da promoção da saúde. Porque o diálogo
ambiental em saúde e meio ambiente é essencialmente promoção da saúde. Coisa que
está nos fundamentos, é um dos alicerces do
PSF, e do qual na verdade se fala muito, mas
não se faz. Qualquer conversa sobre saúde
passa primeiro pela promoção, depois vai
para a atenção. Passa pela promoção como
uma homenagem, como um intróito, porque
fazer mesmo não se faz.
Com o orçamento miserável que a Saúde
tem, todo o dinheiro vai para a assistência,
porque é a mãe que está com criança chorando, com febre, com 40 graus, e ela precisa
de cuidado, é claro. Então, esse investimento
no diálogo ambiental com o PAVS é também
uma espécie de sinalização para o SUS de
que é possível fazer promoção da saúde. A
Secretaria do Verde, com o pequeníssimo
orçamento que tem, está dando essa contribuição. O Agente Comunitário que quatro
ou cinco anos atrás, no início do PSF aqui
em São Paulo, escutou essa história de educação, de promoção da saúde, voltou a ficar
entusiasmado quando ouviu falar do PAVS.
Quando fui a alguns encontros, os Agentes
estavam muito felizes, porque viram que
aquela era uma das promessas iniciais do
programa; que agora trabalhariam educação
nesse sentido de promoção da saúde e de
defesa do meio ambiente.
O PSF atende a uma população mais pobre, e o PAVS também se limita a ela. Mas
são as classes mais ricas que estão desperdiçando mais água, mais energia, consumindo demais?
Também isso é de propósito. Porque a questão
do meio ambiente é sempre tida como elitis-

ta; são os setores mais politizados, mais informados, os que se mobilizam em relação a
essa questão. Eu não me conformo com isso.
Acho que, se você conversar com as pessoas mais pobres, elas também vão querer
participar da defesa do meio ambiente. Por
isso, os Agentes Comunitários têm também
essa missão: estabelecer um diálogo popular
sobre o meio ambiente. Isso mostra que o
povo mais pobre também possui idéias em
relação ao tema. Nossa intenção foi justamente
abrir um diálogo sobre o meio ambiente com
as áreas mais populares.
Nessas questões - economia de energia, lixo,
necessidade de economizar água, todos, pobres e ricos, têm responsabilidade proporcional. Os ombros do dr. Antônio Ermírio de
Moraes podem suportar mais que os ombros
da dona Maria lá de Guaianazes, dona-decasa, operária, que discute com o filho sobre questões de reciclagem, de economia de
água e de energia, sobre a história de não
jogar lixo nos córregos, que depois vai voltar
como doença e enchentes para eles mesmos.
É paternalista dizer que pobre não é capaz
de ajudar a salvar o planeta. Cada um precisa ser cobrado de acordo com a capacidade
e com os ombros que tem, porque a responsabilidade é de todos. Por exemplo, nessa
questão da reciclagem, se a mãe, seja ela
operária ou de classe média, não organizar
isso, quem vai organizar? O prefeito deve
investir, deve dar infra-estrutura, mas essa
mudança de cultura, num país democrático,
deve começar a ser feita dentro de casa.
Como é que essa instituição, a Secretaria
do Verde, tem influenciado a sua participação nesse projeto?
No meu ponto de vista, as políticas públicas
intersetoriais mais importantes e abrangentes
hoje no mundo inteiro são três. Primeiro, superar a desigualdade extrema entre a riqueza
e a pobreza. Segundo, superar a cultura da
violência e gerar uma nova Cultura de Paz. E,

terceiro, enfrentar a crise ambiental causada
pelo modelo de produzir, vender e consumir
que a humanidade adotou nos últimos dois
ou três séculos.
Esse conjunto de políticas públicas intersetoriais chega num momento em que as outras
políticas públicas mais tradicionais, como Educação, Saúde, Transporte, Previdência, etc., já
estão fortemente instaladas nas máquinas das
administrações municipais, estaduais e federais, com orçamentos estruturados, estruturas
bem montadas. Já as estruturas que cuidam,
por exemplo, de enfrentar a crise ambiental
são muito recentes, basicamente da década
de 1960 para cá. Essas têm que se adaptar a
essa realidade.
Tenho uma estrutura muito reduzida em comparação com a Saúde, por exemplo, que possui orçamento garantido pela Constituição e
está instalada em todos os 5.500 municípios.
Já as Secretarias ou os departamentos de Meio
Ambiente municipais são mil e pouco em
todo o País. Os orçamentos dessas estruturas
municipais, estaduais e federais são mínimos:
nunca chegam a 1%. Aqui nós herdamos um
orçamento de 0,4% em 2004, equivalente a
R$ 60 milhões, que se ampliou para R$ 100
milhões em 2006, chegou a R$ 150 milhões
em 2007 e 330 milhões em 2008, 1,4%. Isso
se repete também em estruturas do Estado
mais antigas, como a Cetesb, em que o orçamento não passa de 0,6%.A mesma coisa no
Ministério do Meio Ambiente: não vai além
disso, 0,4%.
Nossa posição, portanto, considerando a importância da política de equilíbrio do meio
ambiente como forma de viver do homem
e da mulher, é de que essa área precisa de
mais recursos e estrutura. Naturalmente, isso
é elementar, mas não tenho esperança de
que as coisas se resolvam por aí, porque ao
mesmo tempo temos de definir duas grandes
linhas de atuação: o apoio à descentralização
administrativa que, no caso de São Paulo,
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é uma questão vital, porque é uma cidadepaís, com mais de 11 milhões de habitantes
e o trabalho intersetorial. Então, essas são as
linhas principais de tática administrativa e
política aqui, dentro da Secretaria, desde que
chegamos, em 2005. Porque a tradição da
administração pública brasileira é cada um se
bastar a si próprio, se fechar na sua casinha e
se achar proprietário do seu pedaço.
Não deixar que ninguém entre, e isso se
agrava no caso da Educação e da Saúde,
porque essas áreas são muito importantes e
protegidas constitucionalmente. Isso é uma
necessidade no Brasil, mas por outro lado
agrava esse sentimento de fechamento, de
auto-isolamento, de se bastar a si próprio,
de haver corporações que são donas daquelas políticas públicas. As profissões médicas
são donas das estruturas que trabalham com
a política pública de saúde; os professores
se acham donos da educação; as assistentes
sociais, donas da área de desenvolvimento
social; e assim por diante.
Então, ficam essas duas orientações: o apoio
à descentralização e o trabalho intersetorial,
que acabam indo na contracorrente da cultura da administração pública brasileira. Do
ponto de vista da descentralização, procuramos trabalhar com as grandes secretarias e,
principalmente, com as subprefeituras. Do
ponto de vista do trabalho intersetorial, é
importante levar a pauta do meio ambiente
para os outros protagonistas e fazê-los ver
que eles é que devem assumir as bandeiras.
Nós, do Verde e do Meio Ambiente, entramos como entidade que ajuda fornecendo
dados, sugestões, mas os sujeitos principais
são eles mesmos, os Secretários de Transporte, de Obras, de Saúde, de Educação, e
assim por diante.
No caso do Projeto Ambientes Verdes e
Saudáveis, qual tem sido o seu papel, pensando como Secretário do Meio Ambiente?
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Desde que cheguei aqui, tenho ouvido falar,
de gente próxima ou ligada às parcerias do
PSF, que os Agentes Comunitários vinham
tentando desenvolver ações na área do meio
ambiente, porque no dia-a-dia eles viam
que isso tinha muito a ver com a moradia
e com outras questões de saúde. Alguns
dirigentes de entidades parceiras disseram
que seria bom que houvesse algum tipo de
atividade conjunta da Secretaria da Saúde e
da Secretaria do Meio Ambiente, particularmente nessa questão do PSF, na ação dos
Agentes Comunitários, que, como eu disse,
já vinham fazendo alguns projetos por iniciativa própria. Então, seguindo nessa linha
da intersetorialidade e da descentralização,
procuramos algum recurso que pudesse viabilizar esse trabalho conjunto entre as duas
Secretarias. Nós não tínhamos esse dinheiro,
mas localizamos um recurso do Banco Mundial que estava para ser recolhido, porque
havia sido concluído um projeto de canalização de córregos, já encerrado, e pedimos
autorização para negociar com Washington
uma reciclagem desse dinheiro para a área
de educação ambiental.
A Secretaria do Planejamento autorizou,
e estivemos com dirigentes do banco, que
concordaram que o dinheiro fosse utilizado
para o propósito de formação e por mais um
período. As autorizações na burocracia de
Brasília levaram um ano e meio, demoraram
demais, perdemos muito tempo. Tivemos o
Pnuma como parceiro para viabilizar essa
atuação, por ser o órgão para o meio ambiente das Nações Unidas; o Ministério da
Saúde também se interessou, e a Secretaria
Municipal era a mais interessada. Esse foi, então, o principal papel da Secretaria do Meio
Ambiente: viabilizar os recursos, aproveitar
as sugestões que vinham dos próprios Agentes e possibilitar o encontro do Ministério da
Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, do
Pnuma, dos parceiros do PSF e facilitar para
que eles pudessem organizar esse programa,
que é muito complexo, que envolve 15, 16,

20 instituições e sujeitos muitos diferentes,
num trabalho que precisava ter sintonia.
O que vê de mais importante nesse Projeto?
O que ele está deixando como herança?
É a possibilidade de ajudar a Secretaria Municipal de Saúde e o PSF na cidade de São Paulo.
É dar uma chance ao PSF de retomar uma das
suas linhas principais: o trabalho de promoção
da saúde.
Estamos casando a promoção da saúde com a
Promoção dos Cuidados com o Meio Ambiente.
Esse casamento é que é a idéia. O Ministério da
Saúde percebeu essa importância e também
ajudou, porque o Brasil precisa trabalhar mais
na área da promoção como forma de enfrentar
os dilemas técnicos, orçamentários e humanos
do Sistema Único. O projeto não vai sobrecarregar o Agente Comunitário. A única pretensão é que ele possa trocar as idéias que
tem sobre um meio ambiente equilibrado
com os dados que nós, da área ambiental,
acumulamos nesses anos.
O Agente Comunitário é hoje um dos trabalhadores do serviço público de maior prestígio na sociedade. Então, que ele possa ter contato com essa pauta importante que todas as
pessoas estão procurando estudar, que são as
questões ambientais. E, se houver um pouco
de recurso e de vontade, o PAVS terá uma seqüência, com projetos localizados, organizados por eles mesmos, em que as questões
da promoção da saúde e da promoção do
equilíbrio ambiental possam se encontrar e ter
continuidade. São as heranças que queremos
deixar com esse investimento.
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Capítulo II
Sobre parceiros e parcerias

Sobre parceiros e parcerias
Por conta de seus diferentes perfis e propostas de trabalho, algumas instituições tiveram
participação mais destacada na construção
do PAVS. Os textos a seguir falam da atuação
de algumas delas o Ibeac, a Flacso, o Cepedoc Cidades Saudáveis, o Iclei e o ISA. A
atuação e o papel dessas entidades ajudam
a entender como o Projeto foi construído.
Além das três Secretarias Municipais realizadoras do Projeto, a do Verde, a da Saúde e
a de Assistência e Desenvolvimento Social, é
preciso citar o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, o Pnuma,
órgão das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a Fiocruz, a Escola Técnica do SUS e o
Núcleo de Estudos de Saúde Pública (Nesp)
da Universidade de Brasília. Além, é claro,
das instituições parceiras do Programa Saúde
da Família.

O Ibeac e a formação de atores
O Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio
Comunitário (Ibeac) esteve presente desde
a primeira fase do PAVS. Os profissionais
do Instituto, por conta de sua experiência
e da ação diversificada, já vinham de vários
trabalhos relacionados ao Programa Saúde
da Família.

Planejando a ação
A principal tarefa do Ibeac, além de ser
uma das instituições gestoras do PAVS, consistiu em participar da equipe pedagógica
responsável pela formação de Educadores
e Gestores Regionais no primeiro momento, quando especialistas desenvolveram os
eixos temáticos do Projeto.

Encontro de planejação - foto: Nilda Rodrigues
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No segundo momento, coube ao Ibeac
formar os Gestores Locais e Regionais.“Eram
mesas de diálogo com temas que subsidiavam
os projetos locais e a planejação, disse Vera
Lion, coordenadora do Ibeac.
A planejação se constituiu em uma proposta ousada de planejar as ações ao mesmo
tempo que os problemas eram detectados.
“Como é que se lida com os desafios, qual
o problema a ser enfrentado, quanto tempo
temos, quem são os responsáveis, quem vai
cuidar do quê?”, exemplifica Vera. “Essas
perguntas são fundamentais, porque toda
ação tem que ser planejada”, reforça.

O que eu posso fazer?
“A planejação foi pensada para identificar
os problemas e, a partir deles, estabelecer
desafios e, coletivamente, identificar quais
queremos enfrentar, quais podemos enfrentar e em quanto tempo”, diz Vera. À medida
que os desafios começaram a ser desenhados regionalmente, o passo seguinte foi saber
quais os entraves e de que maneira poderiam ser superados. “Quais as formas de superação desses entraves?” Foi o momento de
trabalhar com os Gestores Locais, os Agentes
Comunitários, as Associações de Bairros, tentar saber qual caminho seguir e com quais recursos se poderia contar. “A articulação local
é uma chave muito importante, é o caminho
para conseguir o direito a uma vida com mais
qualidade”, explica Vera.
Para definir o plano de formação, as propostas passaram por “pelo menos cinco fóruns
de discussão”, diz Bel Santos Mayer, coordenadora do Ibeac. “Fomos identificando
quais eram os temas que tiveram maior impacto nas atitudes das pessoas e nas intervenções locais. Havia o lixo, mas também havia
o mau uso da energia e da água. À medida
que íamos identificando e selecionando esses temas, íamos checando com os Gestores

e os Agentes se estávamos no caminho certo
e discutindo com eles como as questões seriam apresentadas”, afirma Bel. “O processo
de reflexão constante sobre essa etapa de
formação virou conteúdo. Ele se constituiu
numa metodologia de disseminação de informação e conceitos. Isso virou uma aprendizagem.” O aprender ganhou um sentido
que vai além da absorção de conhecimentos, o do aprender a aprender.
Outro “desafio” lembrado por Bel Santos
Mayer foi o de “converter conteúdos em intervenções”. “O PAVS conseguiu fazer isso.
Transformar aquela discussão inicial sobre
energia, biodiversidade, que parecia tão
complexa, em projeto de plantio de árvores,
de oficinas de sabão, de mudanças de espaços públicos. Investiu-se numa metodologia
de transformação.”

Gestores durante atividade de planejação - foto: Nilda Rodrigues

A publicação que o Ibeac produziu, “Meio
Ambiente, Meu Ambiente”, traz para perto
de nós realidades e conteúdos que parecem
distantes, mas estão próximos. “Nós ouvimos que ‘está faltando água no continente
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africano, mas está tão longe de nós’; e há
a seca no sertão nordestino, que nunca
chegará aqui. Existe uma dificuldade de
fazer uma correlação entre os impactos que
estão ocorrendo no ambiente e o tempo em
que eu fico embaixo do chuveiro, que eu
deixo a TV ligada”, diz Bel.
O desafio é oferecer uma metodologia que
permita às pessoas analisarem a realidade
externa e suas próprias atitudes; perceber
a relação entre meio ambiente e promoção
da saúde. Saber o que já existe em termos
de tecnologia social, o que já se experimentou e deu certo. “E o que eu posso fazer
e como posso convidar outras pessoas para
fazer. Acreditamos que esse seja o caminho
para a replicação, a disseminação”, diz Bel.

Banco de Projetos

briram com os Gestores do PAVS quanto
pode ser melhorado em sua rua e em seu
bairro. E quais são os direitos que têm como
cidadãos e pagadores de impostos.
“Uma das idéias do Banco é facilitar a captação de recursos; sensibilizar pessoas que
entrem no site e possam escolher uma área,
uma região, uma praça, um tema do meio
ambiente, em que queiram investir”, diz
Vera Lion.

Meu ambiente
O Ibeac também foi responsável pela comunicação interna e externa, fundamental
quando se lida com muitos atores e diferentes instituições. Profissionais e estagiários
acompanharam grande parte dos eventos
e ações realizados dentro das propostas
do Projeto. As notícias, os fatos, as realizações, as queixas, quase como em um jornal
diário, foram sempre renovados nos jornais
murais e no “diário do PAVS”, acessível pela
internet. Sempre se buscou que as notícias e
reportagens mantivessem uma relação direta entre o que se aprendia no processo de
formação e o que se executava no cotidiano
do território.

Outra ação do Ibeac foi a construção do
Banco de Projetos, que faz parte do site do
PAVS e pode ser acessado por qualquer cidadão. A idéia é simples e reveladora das
dimensões, da riqueza e da diversidade do
PAVS. Ao longo de todo o Projeto, especialmente na fase de 2008, Gestores e Agentes de Saúde foram ordenando no papel
ações, eventos e projetos que esta“Nós ouvimos
vam em andamento, que tinham
O Ibeac também proque ‘tá faltando água no
sido concluídos, ou que eram
duziu uma cartilha
continente
africano,
mas
está
apenas propostas. Muitos
didática que todo
tão
longe
de
nós’;
e
há
a
seca
no
deles trazem detalhes como
Agente Comunisertão
nordestino,
que
nunca
chegará
custos, tempo de implantário, de Saúde
aqui. Existe uma dificuldade de fazer
tação, pessoas envolvidas,
e de Proteção
uma correlação entre os impactos que Social, carrega
instituições que devem
estão
ocorrendo no ambiente e o tem- em sua mochifazer parte.
po em que eu fico embaixo do chula. Trata-se da já
veiro, que eu deixo a TV ligada.”
Ao lado do “Banco de Procitada “Meio Amblemas” que toda cidade arbiente, Meu Ambimazena, São Paulo passa a ter
ente”, que traz inforum Banco de Projetos. O Banco
mações práticas sobre
de Projetos é o resultado do olhar e da
os cuidados cotidianos com
observação de milhares de Agentes Comuo meio ambiente e a relação entre
nitários que, moradores do território, desco- esses cuidados e a promoção da saúde.
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O vídeo “PAVS Políticas Públicas Integradas
no Território” foi produzido com ações, falas e ensinamentos de Agentes e Gestores,
de forma a ser mostrado nas salas de aula e
nos encontros comunitários.
Outra iniciativa do Ibeac é a publicação
deste livro, concebido como uma contribuição aos Gestores de diferentes municípios e países, de forma que se inspirem
no planejamento e nas imensas possibilidades de um programa como o PAVS e nos
ensinamentos e realizações de Gestores e
Agentes de Saúde.

O Cepedoc e a avaliação
participativa
O Cepedoc possui uma ampla experiência
em avaliação de projetos e parcerias em
muitos países nas áreas
de desenvolvimento e
convivências urbanas. O
grupo encabeçado pelo
secretário Eduardo Jorge
fez ao Centro um convite desafiador: definir e
colocar em prática uma
estratégia que pudesse
avaliar um projeto envolvendo um grande
número de pessoas, ao
mesmo tempo que as
ações estivessem acontecendo. Não se tratava
de consertar a roda fora
do carro, depois de trincada, mas de fazer
a manutenção enquanto ela se encontrasse
em movimento; cada sinal de dano seria
utilizado para mudar a condução, de forma
a adotar a melhor conduta. “Juntamente
com todos os parceiros, pensamos o melhor
modo de fazer isso, de forma que trouxéssemos resultados, já no meio do caminho,
que pudessem auxiliar o processo de im-

plementação”, explica Daniele Sacardo,
pesquisadora do Cepedoc. “Trazer respostas aos problemas que íamos encontrando
ao longo do caminho e as quais pudessem
apontar outros caminhos. Mais de uma vez
mudamos a rota, por causa dessa reflexão.”
(Veja na página 199 entrevista com Rosilda
Mendes, Secretária-Executiva do Cepedoc.)
Esse exercício de monitoramento enquanto
as ações estavam acontecendo diminuiu o
preconceito de que avaliar é julgar o que
o outro está fazendo. O avaliado tende a
se sentir ameaçado e em oposição ao avaliador. Com o Cepedoc, o avaliador deixou
de ser um relator para se tornar alguém que
também faz parte do processo, que recebe
as contrapartidas, as observações e as críticas. Por meio das devolutivas, os dois lados
vão aprendendo. “Em parceria, pudemos
aprender mais do que com os resultados
qualitativos e quantitativos”, diz Daniele.

Equipe do Cepedoc durante apresentação de indicadores - Foto: Jussara Salles

Estabelecendo indicadores
A questão da intersetorialidade representou
um grande avanço e, ao mesmo tempo, um
grande desafio, observa Daniele. Não havia
até então nenhuma experiência de avaliação
envolvendo tantas pessoas em um espaço
geográfico tão grande e com as pretensões
46

de criar um processo simultâneo. Segundo
a equipe do Cepedoc, esse exercício enriqueceu todas as práticas de sistematização
e avaliação por relatórios quantitativos e
qualitativos que o Centro já havia feito, no
Brasil e lá fora.
“Fomos muito além do que estava previsto
no Prodoc”, diz Daniele. O Prodoc é o documento elaborado logo no início por uma
série de instituições, e ele determinou as
diretrizes do que seria o PAVS.
“Conseguimos fazer pactos e estabelecer
consenso em questões como indicadores
que foram demandados quantitativamente,
mas que foram muito além do que era esperado no Prodoc.”
Esses indicadores são fundamentais para que
todos possam ter um olhar sobre o que está
acontecendo lá na região, no território, e,
com eles, aprender a registrar e monitorar.
Segundo o Cepedoc, 51 indicadores foram
acordados para o município até o final da
segunda etapa, e isso será disponibilizado e
poderá ser alimentado por meio dos canais
que o PAVS está criando na internet.
“Outra questão é a palavra-chave que
está perpassando este trabalho, a sustentabilidade”, afirma Daniele. O que de um
lado pode parecer uma inquietação, e a
inquietação é sempre saudável, de outro, é a manutenção de um debate sobre
os muitos mecanismos e estratégias que
foram e continuam sendo experimentados no sentido de dar continuidade a
tantas ações pensadas e iniciadas.
O Cepedoc, que trabalha com dezenas de
iniciativas no Brasil e no Exterior, vive, com
a experiência do PAVS, um projeto de parceria da Saúde com as questões ambientais
que pode ser facilmente aplicado em municípios de todos os tamanhos, com investimentos baixos e retorno certo.
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“É nisso que acreditamos e apostamos”, diz
a equipe do Cepedoc.

A Flacso e a exportação do
PAVS
A Faculdade Latino-Americana de Ciências
Sociais (Flacso), seção Brasil, foi convidada
a participar da concepção e do grupo gestor
do PAVS desde o início. (Veja, na página
231, entrevista com Clélia Parreira, que participou no início do PAVS.)
A Flacso foi criada em 1957 no Chile, tem
sua sede na Costa Rica e conta com a representação de todos os países latino-americanos, por meio de uma rede de cientistas e
pensadores. Seis presidentes e mais de 200
ministros de Estado saíram dos bancos dessa
escola, cuja proposta é “a melhoria de vida
das populações”, de acordo com as palavras
de Aldenir Paraguassu, coordenador administrativo da instituição.
“Trata-se de um Projeto de relevância, capaz de mexer com as cabeças e os corações.
O PAVS não fica restrito a São Paulo; deve
ser absorvido como uma Política Pública
de Saúde”, diz Paraguassu. Segundo ele, “a
Flacso é uma instituição que pode ajudar na
reprodução dessa experiência, não só no
Brasil como nos demais países latino-americanos”. “Essa era nossa intenção desde o
início, e vamos retomá-la agora.”
Paraguarassu afirma que o trabalho da Flacso
com o PAVS não terminou e que os aprendizados proporcionados pelo Projeto serão
retomados em outros projetos, que certamente não ficarão restritos a São Paulo. “O
PAVS mostrou uma habilidade extraordinária
de mudar o ser humano. Porque é um trabalho de gente formando Agentes, e transformando gente. Esse é um Projeto do qual
a sociedade se apropria, e é muito perigoso.

Independentemente de qualquer apoio
público, o PAVS está como uma doença
inoculada no coração de cada participante
e vai continuar. Cada um de vocês certamente vai espalhar pelos 5.600 municípios
brasileiros o vírus dessa experiência, o vírus
dessa revolução, em que cada cidadão é
um ator. Repito: vocês estão fazendo uma
revolução e precisam saber disso.”

Outro “produto” foi a identificação de projetos para mecanismos de desenvolvimento
limpo. “Isso vai permitir que outros setores
da sociedade possam contribuir com o que
vocês concretamente estão fazendo. Identificar os projetos e conseguir recursos para a
Prefeitura de São Paulo.”

Iclei, trabalhando na outra
ponta
O Iclei, (Local Governments for Sustainability - Conselho Internacional para Iniciativas
Ambientais Locais), foi criado em 1990 junto às Nações Unidas. Sua missão é construir
e servir a um movimento mundial de governos locais para obter melhorias tangíveis na
sustentabilidade global, com enfoque especial nas condições ambientais, por meio de
ações locais cumulativas.
Assim como o ISA, o Iclei participou da construção do PAVS. O Iclei desfruta de grande
visibilidade por meio dos trabalhos que realiza
e das publicações que oferece. Alguns dos
textos, elaborados em parceria com a Fundação
Getulio Vargas (FGV), tratam de “Compras
Públicas Sustentáveis”. “A parceria com o PAVS
foi aos poucos ga-nhando vida própria, e era
muito gratificante ver os envolvidos dando seus
próprios passos: os funcionários da Prefeitura,
os Educadores-Gestores e, principalmente, o
público-alvo de cada uma das ações”, diz Angélica
Pretto, uma das coordenadoras do Iclei.
Laura Valente, coordenadora do Instituto,
destaca o trabalho de pesquisa e o envolvimento de alguns atores relevantes para o desenvolvimento de um anteprojeto de lei para
uma política municipal de mudanças climáticas. “Fizemos consultas públicas, palestras,
workshops, seminários, para falar o que são
mudanças climáticas.”

Encontros de formação - foto: Nilda Rodrigues

O Instituto também tem como objetivo
“ensinar” os governos a consumir melhor, a
respeitar os recursos naturais, a criar ações de
empregabilidade, a contribuir para o resgate
da dignidade. A identificação de produtos
sustentáveis pode dar uma contribuição à
sociedade.
Em parceria com o Centro de Estudos de
Sustentabilidade da FGV, o Iclei produziu
catálogos com uma relação de produtos
sustentáveis que podem substituir os que são
usados normalmente; alternativas que podem
ser adotadas nos níveis familiar e institucional.

ISA, preocupação com os
mananciais
Fundado em 1994 para propor soluções
de maneira integrada a questões sociais e
ambientais, o Instituto Socioambiental (ISA)
tem como objetivo principal defender bens
e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos
ao meio ambiente, ao patrimônio cultural e
aos direitos humanos e dos povos.
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Um dos trabalhos do ISA é o Programa
Mananciais, cuja meta é desenvolver o
monitoramento socioambiental participativo. Esse processo compreende produção
e atualização constantes de diagnósticos
socioambientais participativos, realização
de seminários para proposição de ações de
recuperação e conservação, acompanhamento e proposição de políticas públicas e
promoção de campanhas e ações de mobilização da sociedade.
A atuação do ISA com os mananciais teve início em 1996, com a realização do Diagnóstico Socioambiental Participativo da Bacia
Hidrográfica do Guarapiranga. O trabalho
na região da Billings se iniciou em 1999; e
em 2002 foi lançada a campanha Água Viva
Para São Paulo, com o objetivo de alertar a
população paulista sobre a importância dos
mananciais como fonte de sobrevivência. A
experiência em elaborar análises aprofunda-
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das tornou o ISA uma referência na temática
dos mananciais.
Ao longo de 2003, o ISA participou da elaboração dos planos diretores regionais da
Capela do Socorro e de Parelheiros, onde
estão as represas Guarapiranga e Billings, em
parceria com as respectivas subprefeituras.
A parceria com o PAVS se deu especialmente pelos vários eixos comuns, como
a água, o lixo e a energia. Segundo a arquiteta Marussia Whately, coordenadora
do Programa Mananciais do ISA, o trabalho com oficinas, seminários e eventos
de mobilização realizados pelo Instituto
vem contribuindo para a valorização dos
mananciais e o aumento da preocupação
por mais parques.

Entrevista

Maria de Fátima
Sousa
“O maior desafio foi operar
projetos em rede”
Maria de Fátima Sousa é pesquisadora do
Núcleo de Estudos de Saúde Pública (Nesp)
da Universidade de Brasília, instituição
na qual o PAVS foi concebido, em parceria com a Organização Pan-Americana da
Saúde (Opas) e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso).
Fátima foi gerente nacional da Estratégia
Saúde da Família, daí seu conhecimento
do potencial dos Agentes Comunitários
de Saúde. Esteve na Secretaria Municipal
da Saúde nos anos 2001-2002, época em
que se estruturou a rede de instituições
parceiras para implantar o Pacs e o PSF
na cidade de São Paulo. “Aceitei o convite
porque sabia do potencial dos Agentes Comunitários de Saúde para desenvolver de
forma integrada a agenda do Verde e do
Meio Ambiente”, ela diz.
A seguir, trechos da entrevista da pesquisadora.
Motivação partiu dos ACS
Entre as dificuldades que encontramos, destaco a falta de cultura em operar projetos no
formato de co-gestão e em rede. O Projeto
aportava grandes diferenciais. Primeiro, a tentativa de integrar Saúde e Ambiente em uma
cidade do porte de São Paulo. Segundo, a
decisão de trabalhar com a rede dos Agentes
Comunitários de Saúde, por sua capilaridade

Maria de Fátima Sousa - foto: Valeria Mendonça

nas subprefeituras. Terceiro, a disposição de
trabalhar com tantas instituições de natureza
e vontade políticas e ideológicas diferentes e
complementares ao mesmo tempo. Era um
projeto que não poderia ter sido pensado
antes do PSF, porque a motivação para o desenho do PAVS parte da existência dos ACS.
Uma velha Saúde Pública
Não diria que o PSF passa por um processo
de enfraquecimento. Penso diferente. O que
o PSF enfrenta hoje são desafios contemporâneos à consolidação de um modelo de
atenção à saúde voltado para a saúde das
famílias, com todas as suas dificuldades
de ordem estrutural, de gestão, financeira,
ideológica, corporativa e mercadológica.
Melhor, o PSF herda os males de uma velha
Saúde Pública em tentativa de mudar suas
formas de pensar e fazer saúde. De forma
indireta, penso que o PAVS de certa forma
ajuda. Entretanto, devemos nos centrar nos
objetivos reais do Projeto: o fortalecimento,
em nível local, da gestão intersetorial de
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intervenções em questões ambientais com
impacto sobre a saúde da população; o incentivo de novas atitudes voltadas à preservação, à conservação e à recuperação ambiental; e a promoção e proteção da saúde
da população.
O Projeto foi estruturado em torno de dois
resultados complementares. O primeiro,
voltado à capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Zoonoses
atuantes nas 31 subprefeituras do município.
Esses profissionais foram identificados, na
fase de elaboração do Projeto, como atores
de importância estratégica para a melhoria
das condições de saúde e meio ambiente de
áreas vulneráveis da cidade, em função de
seu trabalho direto com a clientela-alvo do
Projeto. Para sua execução foram mobilizadas as principais instituições que compõem
a rede de instituições parceiras do PSF no
município, sob a coordenação técnica da
Flacso/Brasil, selecionada em função de sua
relevante experiência no que se refere à formulação e à gestão de Políticas Públicas nas
áreas social e de capacitação.
O segundo resultado destina-se a fortalecer
tecnicamente os processos de gestão das
políticas públicas ambientais no município
de São Paulo. Nesse resultado, estão previstas a melhoria dos sistemas de informação
e a qualificação dos gestores das Políticas
Públicas de Saúde e Meio Ambiente do município, preparando-os para a formulação e
a implementação de uma agenda de ações
intersetoriais e interinstitucionais voltadas à
redução dos riscos ambientais que ameaçam
a saúde da população paulistana.
Vejo as etapas do PAVS sendo sistematizadas. A primeira fase, de capacitação, de fato
concluiu seus objetivos. A fase dos projetos
de intervenção locais e regionais deve seguir,
com maior articulação das subprefeituras e
da rede de instituições parceiras. Quanto à
formação dos ACS para a agenda do Verde
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e do Meio Ambiente, penso que se trata de
uma educação permanente, ora em uma
ação, ora em outra.
Um projeto inédito no mundo
Os valores e princípios que orientam a atenção primária, básica, à Saúde são de compromisso declarado há 30 anos no encontro
de Alma-Ata (na antiga URSS). Entretanto, a
Estratégia Saúde da Família é uma política tipicamente brasileira. Em outros países tudo
é de dimensão muito pequena, em comparação com o Brasil. Várias são as tentativas de
fazer essa integração na saúde, mas não há,
a exemplo do Brasil, a figura dos ACS nem a
vinculação dessa forma das equipes do PSF.
Logo, fica difícil comparar, sobretudo com a
cidade de São Paulo.
Onde é preciso persistir
A rica experiência de tentarmos juntar várias
mentalidades e formas de ver, pensar e fazer a integração entre as políticas públicas,
por si só, já é uma experiência de sucesso.
O reconhecimento de que nas diferenças,
na adversidade e na pluralidade é possível
construir algo novo também representa um
avanço. Logo, aprendemos com tudo isso.
Entretanto, devemos continuar persistindo
em três frentes: primeiro, o fortalecimento
de iniciativa de co-gestão, ação intersetorial,
com destaque para a saúde, favorecendo intervenções em questões ambientais de impacto sobre a saúde da população. Segundo,
a promoção de atitudes voltadas à preservação e à recuperação ambiental.
Terceiro, o desenvolvimento das ações que
promovem a saúde da população, em que os
ACS sejam a base dessa mobilização e dessa
articulação nas famílias e comunidades dos
territórios por eles trabalhados.

Salas Verdes e Virtuais
Fátima foi a idealizadora da Sala Verde, um espaço físico e virtual criado na
segunda fase do PAVS. A idéia inicial foi a de construir “salas-situação”, como
já existe na Saúde, uma base de dados nacional, que permite que os dados
sejam desagregados em qualquer local do território. A Sala Verde seria, ao
mesmo tempo, uma forma de dar visibilidade ao PAVS e de disponibilizar
informações sobre Meio Ambiente e Saúde, fazendo uma busca ativa para
contribuir no planejamento de projetos na área de educação ambiental.
“A partir de pesquisas que fazemos, estamos criando seções que chamamos de apoio a intervenções de meio ambiente e saúde”, diz o sociólogo
Maurício Acunã, que trabalha em parceria com o biológo Rodrigo Soares.
A Sala Verde, que tem um blog, pretende ordenar e disponibilizar estudos e
pesquisas que tratam dos temas Saúde e Meio Ambiente. Um espaço físico
na biblioteca Umapaz, no Ibirapuera, reúne cerca de 2.500 títulos, de CDs a
publicações impressas. Uma segunda Sala Verde já funciona no Jabaquara, e
seis outras estão sendo montadas em parques ecológicos da cidade.
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Capítulo III
O peso do ambiente
sobre a saúde

O peso do ambiente sobre a saúde
Estudo da OMS mostra que 23% das mortes
por doença são provocadas por problemas
ligados ao meio ambiente. No Brasil, 28 mil
mortes por ano são causadas diretamente
pela poluição do ar e a água contaminada. O
peso das questões ambientais sobre a saúde
é o principal foco do Projeto Ambientes
Verdes e Saudáveis.

ano decorrentes de diarréias e infecções intestinais provocadas pela água não-potável
ou contato com esgotos. Outras 13 mil pessoas morrem anualmente em decorrência
direta da poluição do ar nas cidades, principalmente por causa da fumaça dos carros,
ônibus e caminhões.

Toninho, que pode ter 7 ou
8 anos, e certamente usa
calções sem camisetas, tem
dois parques de diversão à
escolha. Na porta da frente
da fileira de barracos, pode
brincar de contar os caminhões pesados que passam
na avenida, disputar com
os colegas a cor da cabine
ou a fileira de pneus. Pode
até jogar pedras nos carros,
brincadeira mais arriscada,
por isso mesmo mais divertida. Se o tempo estiver
Gestor local acompanha a comunidade indígena do Pico do Jaraguá. - Foto Nilda Rodrigues
quente, ele e sua turma vão
para os fundos da vila de barracos, onde o O levantamento feito pela OMS em 2007 é
córrego escorre devagar, mudando de cor a o primeiro que avalia o peso do meio amcada dia, dependendo do esgoto que rece- biente sobre a saúde e a mortalidade no
be. Podem assustar os ratos, jogar pedra em mundo. Segundo o estudo, tornar mais sauoutros, deixar a água densa bater na altura dável o lugar onde habitamos pode evitar
dos joelhos.
13 milhões de mortes por ano. Entre essas
mortes, 1,7 milhão são provocadas por enToninho mora numa das dezenas de fave- fermidades diarréicas, 1,5 milhão por doenlas paulistanas que se espremem entre uma ças respiratórias, além de 4 milhões causaavenida na frente e o córrego-esgoto nos das por câncer e enfermidades cardíacas
fundos. Para ele, é um parque de diversão decorrentes ou agravadas pelo ambiente.
que se renova a cada dia. Toninho representa milhares de crianças vivendo nessa
situação. Seu nome é fictício, mas os pre- Mais pobres pagam mais
juízos à sua saúde são bem conhecidos.
Segundo a Organização Mundial da Saúde A OMS estima que 23% de todas as mortes
(OMS), o Brasil registra 15 mil mortes por por doenças são provocadas por problemas
ligados ao meio ambiente, o que contribui
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para a perda de 24% do total de anos de
vida saudável.
As regiões mais pobres e em desenvolvimento pagam um preço maior pela degradação
do meio ambiente. O total de anos perdidos
de vida saudável por questões ambientais é
15 vezes maior nas nações pobres com relação às mais ricas.

importância da parceria que o PAVS estabeleceu entre as questões ambientais e a saúde.
Trata-se de uma tendência mundial na Saúde
Pública, na qual São Paulo sai na frente mostrando caminhos, especialmente aos países
em desenvolvimento. A poluição do ar pelos
veículos ganha espaço na mídia como o vilão
do aquecimento global, que num dia remoto
provocará o derretimento de geleiras e afogará
nossas cidades à beira- mar.

Quando se fala apenas em diarréia e infecções respiratórias, o peso das doenças
para os países mais pobres chega a ser 120
vezes superior às nações ricas.
Segundo o estudo da OMS, 33% de todas as
doenças de crianças menores de 5 anos se
devem à exposição a riscos ambientais. Pelo
menos 4 milhões delas morrem por essas
causas só nos países em desenvolvimento.
No Brasil, 21% das mortes de crianças se
devem a doenças infecciosas e parasitárias.
Segundo o Laboratório de Poluição Atmosférica da USP, todas as capitais brasileiras têm
um nível de partículas inaláveis no ar acima
dos índices recomendados pela OMS.

Agente comunitária em visita domiciliar na região sul - foto: Jussara Salles

O PAVS, uma tendência
mundial
O estudo da OMS sobre o peso do meio ambiente na doença e na mortalidade confirma a

Crianças de comunidade da Zona Sul. - Foto: Jussara Salles

Enquanto essa ameaça é vista como distante,
a poluição do ar já é a principal causa de infecções respiratórias em crianças. Doenças
transmitidas pela água não-potável ou córregos
poluídos são responsáveis por um terço das
doenças das crianças. Com o PAVS, as atitudes
da população em relação ao descarte do lixo
contribuem para reduzir a poluição dos córregos, o número de ratos, de crianças doentes
e de enchentes, outra causa de sofrimento,
perdas materiais e infecções.
Segundo dados do IBGE (Pnad-2004), 60,3%
dos domicílios no Brasil têm abastecimento
de água, esgotamento sanitário e coleta de
lixo. No Nordeste e Centro-Oeste esse índice cai para 34%, e no Norte, para 9,1%.
No Sul e Sudeste, o índice passa dos 70%.
Mas, nos bolsões de pobreza dessas regiões,
a situação é tão dramática quanto no Nordeste. São Paulo, a cidade mais rica do país,
não foge a essa regra.
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Uma São Paulo desigual

57

Uma São Paulo desigual
Comparações feitas pelo Observatório do
Movimento Nossa São Paulo revelam uma
enorme desigualdade entre as 31 subprefeituras da cidade. Os serviços e espaços públicos e atividades culturais, como bibliotecas,
ainda se concentram nas regiões centrais.
A periferia ganha em falta de saneamento
básico e violência. O trabalho do PAVS, privilegiando as áreas menos assistidas, é uma
estratégia para reduzir a desigualdade.
O Observatório Nossa São Paulo pesquisou
dezenas de indicadores comparando as 31
subprefeituras da cidade, em temas que
vão da cultura ao saneamento básico, passando por áreas verdes, educação e saúde.
As fontes são os próprios órgãos públicos.
A conclusão é que São Paulo é tão desigual
quanto o país.
A porcentagem de domicílios sem ligação
com a rede de esgoto vai de 1,28% em
Pinheiros e 2,74% na Vila Mariana para
32,60% em Capela do Socorro e 28,22%
em Perus. O fator de desigualdade é de
49,4 vezes. Segundo o Observatório, esse
fator indica quantas vezes a subprefeitura
com classificação mais baixa está pior do
que aquela com classificação mais alta. Do
total de esgoto coletado, apenas 65% são
tratados. Os dados são de 2007.
O número de domicílios considerados
favelas também revela essa desigualdade.
Em Campo Limpo, 39,26% das moradias
estão em favelas; em M´Boi Mirim,
28,42%; e em Cidade Ademar, 26,40%.
Na subprefeitura da Sé, apenas 0,33% das
moradias são consideradas favelas, na Vila
Mariana são 0,77% e em Pinheiros, 0,90%.
Na cidade toda, existem 20.244 moradias
consideradas cortiços.

59

Havia uma Unidade Básica de Saúde para
cada 26.300 habitantes, em 2006, na capital. Há uma equidade, quando se trata da
saúde, entre as subprefeituras de regiões
mais ricas com o menor número de unidades. A da Sé, por exemplo, tem sete unidades, ou 0,37 para cada 20 mil habitantes. Pinheiros tem 0,44, enquanto Cidade
Tiradentes tem 1,02 unidade por 20 mil
habitantes. Mas há ainda regiões pobres e
desassistidas como Capela do Socorro com
0,49 unidades por 20 mil habitantes e São
Miguel com 0,69.

Onde ficam as crianças?
Outro fator que reforça a desigualdade e
afeta toda a capacidade de sobrevivência
dos moradores e as futuras gerações são as
vagas em creches públicas. O Observatório
levantou a porcentagem de solicitações de
vagas em creches públicas que não foram
atendidas sobre o total de matrículas realizadas.

ACS da UBS Parque da Lapa propõe atividade durante evento do PAVS na comunidade. - Foto: Marcel Nascimento

No conjunto da cidade, segundo dados do
Observatório recolhidos junto à própria Prefeitura, a cada 100 crianças matriculadas,
outras 95,04 solicitaram vagas e não conseguiram.
Esses números são referentes a 2007.

A distribuição entre a oferta e a demanda
é bastante diversificada entre as 31 subprefeituras da cidade, mas as necessidades não
atendidas se concentram em áreas da periferia. Por exemplo, em Cidade Ademar, a cada
100 crianças matriculadas em creches no ano
passado, 167,66 que tentaram uma vaga não
conseguiram. Em Campo Limpo, o número
daquelas que ficaram fora foi de 161,99 a
cada 100 matriculadas. Em nove outras subprefeituras, a cada grupo de 100 crianças que
conseguiu vagas, um número maior ficou
sem matrícula. Em todas as subprefeituras,
o Observatório registra uma falta importante
de vagas. As subprefeituras mais privilegiadas,
Pinheiros, Lapa e Vila Mariana, têm pelo menos 68 crianças, ou mais, esperando lugar a
cada grupo de 100 matriculadas.
Em números absolutos, 79.231 crianças
tentaram vagas em creches em 2007 e não
conseguiram. Não se tem idéia do número
daquelas cujas famílias nem tentaram. Em
Campo Limpo, o número de vagas não atendidas foi de 5.349; na Capela do Socorro,
5.856. Em M´Boi Mirim, 5.990 pedidos de
matrículas não foram atendidos; na Cidade
Ademar, 2.252.
Sem creche para o filho, a mãe deixará a
criança com a filha da vizinha, ou trancada
em casa, aos cuidados do irmão mais velho,
que muitas vezes não passa dos 12 anos. A
história já anunciada é de acidentes muitas
vezes fatais e de conseqüências graves na
formação dessa criança.
Outro indicador pesquisado pelo Observatório Nossa São Paulo é, de certa forma,
um dos reflexos da situação anterior. Levantou-se que 11.059 adolescentes, em 2006,
haviam cometido atos infracionais, ou seja,
foram detidos pela Polícia e encaminhados
para as varas da Criança e do Adolescente.
Desse total, 6,58% eram de Campo Limpo,
5,47% de Itaquera, 5,43% da Capela do
Socorro. De Pinheiros, eram apenas 0,64%

Família da Região centro oeste - foto: Marcel Nascimento

deles, e da Vila Mariana, 1,13%. A subprefeitura da Sé foge ao padrão, com 6,55%
desses adolescentes, por conta da circulação de jovens e o grande número de atos
infracionais na região mais movimentada da
cidade. O fator de desigualdade nesse item
é de 10,3 ou seja, há dez vezes mais jovens
de Campo Limpo que cometeram atos infracionais que de Pinheiros.

Equipamentos públicos
Outros dados do Observatório revelam a
desigualdade da cidade, justamente uma das
principais preocupações do PAVS. Por exemplo, das 190 salas de teatro, particulares e
públicas, que São Paulo tinha em 2006, 103
estavam na subprefeitura da Sé. Outras 58
estavam na Lapa, Pinheiros, Vila Maria, Vila
Mariana e Mooca. Em 15 subprefeituras, todas da periferia, não havia salas de teatro.
Em todas as cidades, é natural que o circuito
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teatral se concentre nas regiões centrais, especialmente as salas privadas. Mas não deveria
ser assim com os equipamentos culturais
públicos, justamente porque são construídos
e bancados com dinheiro público. Eles compreendem centros culturais, salas de concertos, museus, galerias de artes, espaços e casas
de cultura, além de salas de teatro e de cinema em instituições públicas. Do total de 171
equipamentos levantados pelo Observatório
em 2006, 62 estavam na subprefeitura da
Sé, 23 na do Butantã, 11 na Lapa e nove na
Vila Mariana, todos na região central. Cinco
subprefeituras não contavam com nenhum
equipamento, seis, com apenas um, e cinco,
com dois. As outras subprefeituras tinham
entre três e cinco espaços.
O Observatório também levantou o acervo de
livros infanto-juvenis nas bibliotecas públicas:
na cidade toda, eles somam 1,625 milhão de
exemplares. Só na subprefeitura da Sé, estão
408 mil volumes. Em nove das 31 subprefeituras não há um único livro, ou seja, nenhuma
biblioteca pública. A situação é ainda mais
desequilibrada com os livros para adultos. Do
acervo de 4,552 milhões da cidade, 3,5 milhões estão na subprefeitura da Sé. Na região
de 11 subprefeituras, não há livro para adulto
disponível em instituição pública.

O número de leitos hospitalares é outro indicador da São Paulo desigual. Em toda a
cidade, segundo dados do Observatório de
2006, são 31.234 leitos públicos e privados,
ou 2,84 leitos por mil habitantes. Na região
da Sé, Vila Mariana e Pinheiros, onde se concentram os complexos hospitalares, o número de leitos por mil habitantes é de 18, 16
e 12, respectivamente. Em 14 subprefeituras
há menos de um leito por mil habitantes. Em
quatro delas, não há nenhum leito.

O PAVS e as Metas do Milênio
Em 2000, as Nações Unidas aprovaram em
Nova York o que ficou conhecido como
as “Oito Metas do Milênio”. Foi a maior
reunião de dirigentes mundiais de todos os
tempos, com a aprovação de 191 países e
a presença de 124 chefes de Estado e de
Governo. As nações, inclusive o Brasil, se
comprometeram a cumprir oito objetivos
até 2015.
Oito anos já se passaram. Faltam sete. Como
se verá pelas metas relacionadas abaixo, as
diretrizes do PAVS vêm contribuindo para
o cumprimento da maioria delas. Eis os
objetivos:
1. Acabar com a fome e a
miséria
2. Educação básica e de qualidade para todos
3. Igualdade entre sexos e
valorização da mulher
4. Reduzir a mortalidade
infantil
5. Melhorar a saúde das
gestantes
6. Combater a Aids, a
malária e outras doenças
7. Qualidade de vida e
respeito ao meio ambiente

ACS da Região Sul durante apresentação no CEU Campo Limpo. - Foto: Marcel Nascimento
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Entrevista

Hélio Neves
O PAVS pode andar com recursos
da cidade
Depois da fase de formação e de elaboração de projetos, o Projeto Ambientes Verdes
e Saudáveis entra no terceiro período: o de
implementação dessas ações. É o que afirma
Hélio Neves, 49 anos, diretor nacional do
PAVS. Segundo Neves, a grande maioria dos
projetos não precisa de verbas externas, pode
ser tocada com a participação das subprefeituras e das principais Secretarias, em parceria
com a comunidade.
Pai de três filhos, graduado em medicina, especialista em Saúde Pública e doutor em epidemiologia pela Universidade de São Paulo,
Hélio Neves relata nesta entrevista a engenharia de construção do PAVS e fala da importância dos Agentes Comunitários de Saúde.
O PAVS envolve três Secretarias, subprefeituras, mais de 20 instituições parceiras,
a capacitação de 80 Educadores e a formação de 5.500 Agentes Comunitários de
Saúde. Na ponta, o Projeto chega a mais
de três milhões de pessoas. Como se deu a
construção de tantas parcerias?
Nós gastamos um bom tempo de engenharia, de articulação desse processo, porque
ele é contínuo. Queríamos trabalhar com
as pessoas, os Agentes, lá onde eles estão,
sem transportá-los para regiões centrais da
cidade e colocá-los em salas. A Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente tem uma estrutura frágil, uma estrutura central e poucos
braços, que são quatro núcleos de gestão
descentralizada, pequenos ainda, que foram
criados simultaneamente ao PAVS. Tínhamos
que montar, a partir da nossa estrutura, um

Hélio Neves Diretor Nacional do PAVS - Foto: Jussara Salles

programa que pudesse capacitar Agentes de
todas as regiões da cidade, de Parelheiros ao
Tucuruvi, do Butantã a Itaquera. Assim que
se pensou num projeto para a capacitação
de tanta gente os Agentes Comunitários de
Saúde, além dos Agentes de Controle de
Zoonoses e dos Agentes de Proteção Social,
verificou-se que não se podia pensar num
projeto dessas dimensões sem trabalhar com
as instituições parceiras do Programa Saúde
da Família (PSF), que têm experiência em capacitação e na época eram 12, trabalhando
em todo o território da cidade.
As ações desses parceiros já compreendiam
a contratação e a capacitação de Agentes.
Portanto, já existia uma base para isso. Tentar outro caminho seria querer reinventar a
roda. Além disso, era um projeto que não
tinha precedentes. Não conhecíamos ninguém que já tivesse feito coisa parecida,
nem no Brasil, nem lá fora. Logo, era preciso encontrar quem já tivesse experiência
e trabalhado com questões de saúde, com
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Agentes Comunitários de Saúde, com meio
ambiente, com formação. Foi nessa busca
que os parceiros acabaram sendo identificados. Uns atuaram desde o início, outros
vieram depois, e vários se mantiveram ativos
o tempo todo. Além desses parceiros, nós
fomos buscar outras competências, outras
capacidades fora da Prefeitura, porque não
tínhamos condições de fazer isso sozinhos.
Apesar de a Secretaria da Saúde contar com
uma área de capacitação, que é o Centro de
Formação e Desenvolvimento dos Trabalhadores da Saúde (Cefor), que também nos
ajudou nesse processo, e de nossa Secretaria
ter uma área que trabalha com questões de
educação ambiental, nossa capacidade era
muito pequena para lidar com um projeto
dessa magnitude. Fomos então buscar parcerias com a Faculdade de Saúde Pública, o
Cepedoc, a Universidade de Brasília, porque
lá havia gente com ampla experiência em
PSF, e a Faculdade Latino-Americana de
Ciências Sociais (Flacso), que teve um papel
importante de sustentação do Projeto.
A idéia era que a Flacso assumisse o papel
de coordenadora geral do Projeto, e isso
acabou acontecendo em ampla medida.
Mas, por razões legais, esse papel ficou
com o Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (Pnuma), que tem experiência em trabalhar com saúde e meio ambiente e porque vem desenvolvendo o projeto
GEOSaúde. A Organização Pan-Americana
de Saúde (Opas) participou um pouco lá
na gestação do Projeto; e os Ministérios da
Saúde e do Meio Ambiente também foram
convidados. O Ministério da Saúde acabou
entrando com recursos e apoio no desenvolvimento da idéia numa perspectiva inclusive
de que, à medida que o Projeto acontecesse,
estudaríamos a possibilidade de sua replicabilidade em outros cantos do Brasil. Estamos
discutindo isso com eles no momento.
O senhor acredita que esse modelo possa ser levado para cidades de diferentes
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tamanhos e perfis?
Deu para perceber que a experiência é
bastante aproveitável em outros lugares, que
há como replicar esse Projeto, sem grande
modificação, em qualquer lugar do Brasil.
Claro que cada município tem suas particularidades em termos de problemas, e cada
lugar tem que eleger as suas prioridades no
processo de capacitação. Mas o jeito de fazer se revelou muito adequado. Nem todos
os municípios trabalham com parcerias no
PSF. Existem lugares no Brasil afora em que
a própria Prefeitura contrata Agentes; há locais com parceiros, com modalidades distintas. Mas, independentemente de quem
seja o contratante do Agente para o PSF, é
possível replicar um desenho parecido com
esse que fizemos.
Além de instituições como a USP e a UnB,
o PAVS trabalha com Secretarias, cada
uma defendendo seus espaços e com
alta rotatividade de comando por razões
políticas. O senhor encontrou alguma resistência na implementação do Projeto?
Não houve resistência nenhuma. É claro que o
empenho foi maior ou menor ao longo do tempo, mas em nenhum momento houve alguém
dizendo: “Aqui não se faz, não vamos fazer”. O
envolvimento, é claro, depende de quem está
no lugar, das pessoas que estão no processo.
Isso mudou um pouco ao longo do tempo, mas
de modo geral foi muito tranquilo.
Por outro lado, houve uma surpresa quando a
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) manifestou intenção
de aderir, o que não estava previsto. Dois anos
e meio antes, a Secretaria tinha iniciado o Programa Ação Família, que conta com proposta
semelhante à do PSF, que é a idéia de haver
Agentes para territórios pequenos, acompanhando um número limitado de famílias, com
abordagem mais ligada às questões sociais. Eles
elegeram pedaços do território da cidade que

consideram de maior risco social, com famílias que precisam de maior apoio, do ponto
de vista de inserção, de possibilidade de emprego, problemas de educação. E, como de
regra, risco social está associado intimamente
a risco ambiental. As famílias mais pobres,
com maior risco social, em geral moram à
beira de córrego, em favelas, em encostas,
em lugares de maior risco ambiental. Então,
a proposta do PAVS de pronto interessou a
eles. E, para nós, foi muito bom ter incorporado o pessoal da SMADS nesse Projeto.
A idéia do Projeto partiu da Secretaria do
Verde, e a maior parte da verba veio do
Banco Interamericano de Desenvolvimento endereçada a essa Secretaria. Como foi
a parceria com a Secretaria Municipal da
Saúde?
A idéia surgiu aqui, mas, assim que convidamos a Secretaria da Saúde para discutir o Projeto, tivemos uma adesão imediata. O pessoal
das coordenações de Vigilância em Saúde e
da Atenção Básica acolheu prontamente a
idéia e participou das oficinas iniciais que
aconteceram na Faculdade de Saúde Pública,
que eram encontros para iniciar o desenvolvimento do Projeto. Essas parcerias foram essenciais para o sucesso alcançado até aqui.
O senhor diria que o PAVS é uma continuidade ou um fortalecimento do Programa
Saúde da Família?
Desde a sua origem, o PSF foi concebido para
que o Agente Comunitário fosse um morador
do lugar e tivesse um território restrito, com
um número pequeno de famílias para cuidar.
Ele foi concebido se pensando que o ACS não
é um trabalhador da Saúde que está lá para
tratar apenas da doença, mas para cuidar das
questões do entorno, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, ajudá-las a sair de
uma dinâmica viciada, de problemas na família; ajudar a achar uma saída para quem precisa de um atendimento e não o encontra. Isso

tudo já está na concepção original do PSF. E
o PAVS foi concebido no sentido de fortalecer
essa vertente de promoção da saúde.
Fala-se num enfraquecimento do PSF. Estaria faltando investimento em qualificação ou o foco do programa, voltado para
a promoção, estaria sendo alterado?
Há uma tendência quase natural de o setor de
Saúde ser absorvido pela doença. A doença
é uma coisa muito forte na Saúde. Ela chama
muito, puxa muito toda a equipe de Saúde,
e o PSF não é exceção. Há uma tendência
de os problemas da doença tomarem toda
a atenção da Saúde. Isso é normal, é uma
tensão interna permanente ao setor Saúde,
de quem trabalha com promoção e de quem
trabalha com a atenção. Sempre se força mais
o bastão no sentido da atenção e menos no
da prevenção e da promoção. Não que haja
resistência de quem faz atenção direta, mas
é que eles são sempre chamados quando alguém fica doente. E aí não há muito jeito
se a demanda é maior que a capacidade de
atendimento, os Agentes e a própria equipe
vão primeiro atender o doente, para depois,
se sobrar tempo, pensar em promoção.
O Agente Comunitário, que foi imaginado
não para lidar especificamente com doença,
acaba também envolvido nessa dinâmica.
Então, um programa como o PAVS tem o
papel de reavivar a idéia do PSF como um
programa que cuida também de prevenção,
de proteção e de promoção da saúde.
Acho que esse é o aspecto central. E não
é tão difícil um Agente do PSF se envolver
num projeto como esse, haja vista o que se
verificou no andamento do PAVS. Houve
uma adesão fantástica dos Agentes! As
avaliações feitas pelo Cepedoc mostram que
as pessoas perceberam o programa como
uma valorização dos Agentes, e estes se
perceberam reconhecidos.
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Os Agentes não viram o PAVS como mais
uma sobrecarga de trabalho?
O Secretário Municipal do Verde e do Meio
Ambiente falou várias vezes que, quando
pensássemos num projeto para o Agente de
Saúde, não deveríamos pensar em algo que
trouxesse para ele mais atribuições, mais um
papel para preencher, mais uma burocracia
para resolver, mais um conjunto de obrigações
do dia-a-dia. A idéia era dar a ele a oportunidade de conhecer mais as questões que relacionam saúde e meio ambiente. Entendendo
que, com isso, pela própria natureza do seu
trabalho, pelo próprio perfil que o Agente Comunitário tem, ele automaticamente acabaria
levando para sua própria vida e para as famílias com as quais trabalha tudo de novo que
conseguiu absorver sobre meio ambiente e
saúde. Ligar a promoção da saúde às questões
da água, da energia, da arborização, do lixo, é
algo que, uma vez que o Agente tenha encontrado as chaves para abrir esses caminhos, ele
já vai prontamente fazendo.
Essa é uma constatação interessante, porque
pensamos o programa em dois momentos: o
primeiro era mais de aporte de conhecimento;
o segundo, mais de desenvolvimento de
projetos de intervenção. E o que se verificou é que, durante a fase de aporte de
conhecimento sobre questões do lixo, da
água, os projetos já foram acontecendo. Em
muitas favelas que tinham e têm problemas
de lixo, os Agentes já foram se mobilizando
para resolvê-los; não esperaram o segundo
semestre. “Eu entendi o problema, sei como
encaminhar uma busca de solução, por que
vou esperar para agir?”
Então, a população já estaria tendo um
ganho?
Estou certo de que sim. Ainda não temos esse
indicador, vamos ter isso após essa segunda
etapa, à medida que os projetos forem desenhados e desenvolvidos. Mas seguramente
65

o ganho para a comunidade é quase automático, porque, ao se verificar um modo
de resolver um problema, o Agente passa a
agir imediatamente.
Após a segunda fase a de desenvolvimento de projetos , em 31 de julho de 2008,
quais são os próximos passos?
Uma vez definidas quais são as prioridades
de intervenção e pensadas as formas como
elas vão ser desenvolvidas, a terceira fase
será o que fazer para manter acesa a chama,
fazer os projetos acontecerem. Aí existe um
conjunto de instituições muito importantes,
que são as três Secretarias e os parceiros do
PSF, que estão mostrando que incorporaram
todo esse processo. A manutenção, a nosso
ver, não dependerá de novas obtenções de
recursos, porque essa é uma característica
do Programa: desde o início se definiu que
os Agentes e as equipes pensassem em projetos sem necessidade de recursos externos.
Eles devem pensar em ações cuja solução
possa ser dada pela própria comunidade
e, quando necessário, pelas Secretarias do
Verde e do Meio Ambiente, da Saúde, do
Desenvolvimento Social, com seus próprios
recursos, e que essas instituições possam
dar seqüência aos problemas que se apresentarem. Eventualmente, algumas situações poderão demandar um recurso extra,
mas a idéia é que não se tenha de recorrer a
grandes empréstimos.
Em muitos projetos a participação dos moradores é fundamental. A requalificação de
uma praça, por exemplo: a Prefeitura vai lá e
faz sua parte, mas é a comunidade que terá
de se apropriar dessa praça para impedir
que seja dominada pelo tráfico de drogas.
O problema aí não é dinheiro, é de apropriação comunitária de um equipamento
público. Em casos como esse, o dinheiro da
nossa Secretaria e das subprefeituras pode
dar conta. Mas não adianta fazer isso e,

daqui a três meses, a praça estar do mesmo
jeito, porque as pessoas voltarão a ter medo
de ir até lá e, não indo, ela acabará voltando
ao abandono – um círculo vicioso, sem fim.
Plantar árvores é outro exemplo. Os Agentes, junto com os Gestores do PAVS, identificam uma série de lugares e passeios públicos
os quais gostariam que fossem arborizados.
Nós vamos lá e plantamos, mas a idéia é que
a comunidade não só aceite a árvore como
também cuide dela. Isso exige mobilização
social, não dinheiro. A comunidade está entendendo que cabe a ela não só cobrar, mas
também participar. Todo mundo sabe hoje
que o Estado não dá conta de tudo sozinho.
Seria uma postura extremamente autoritária
pensar que cabe ao governo cuidar de todo
o espaço público. É como se eu nada tivesse
a ver com a minha rua, com a minha calçada. Há coisas que o governo tem que fazer;
por exemplo, recolher o lixo é problema do
poder público. Mas depositar o lixo no lugar
certo é um problema da comunidade.
O fato de o Agente ser da comunidade aumenta o sentimento de que “essa rua é minha, esse bairro é meu”. Mas, se houver mudanças na forma de contratação do Agente,
essa relação poderá se descaracterizar. Os
Agentes têm esse sentido de pertinência
muito forte, porque eles são daquela comunidade. Eles foram escolhidos justamente por
isso. Num processo de seleção dos Agentes
de Saúde, no modelo que vigora até o presente momento, além de mostrar habilidade
no trato com as pessoas e capacidade de
coordenação e mobilização para resolver
as coisas, ele tem que ser morador do local.
Uma mudança na forma de contratação, por
concurso público, no qual o Agente não precise ser do território, será um desastre para
o PSF. Eu acho que o encanto do Programa
Saúde da Família é o fato de o ACS ser da comunidade, ser reconhecido. Ele pode entrar
na casa de todo mundo e ser tomado como
alguém daquela comunidade. A quantidade

de situações que o Agente resolve porque
tem entrada franca na casa das pessoas é
gigantesca. Se não conseguir entrar, ele perderá a função. Quando um Agente vem de
fora, não tem vínculo com a comunidade, as
pessoas não têm confiança.
Cuidar das questões ambientais exige a
participação de vários serviços e diversas
Secretarias. O PAVS está sendo ouvido
nesse emaranhado?
Uma parte importante das soluções está nas
subprefeituras; não está aqui na Secretaria
do Verde, nem na da Saúde. No problema
de córregos, por exemplo, nós temos um
papel importante, mas são milhares de córregos. Se as subprefeituras não participarem,
não há como cuidar. E aí há uma Secretaria
que coordena as subprefeituras; a Secretaria
de Serviços, que cuida do lixo; a de Infraestrutura Urbana, que se ocupa de obras.
Mas, para tirar o lixo, o sofá, enfim, o que
se joga no córrego, é com a subprefeitura.
O trabalho de coleta regular do lixo é da Secretaria de Serviços, e o trabalho de pensar a
drenagem da cidade, se há enchente aqui ou
lá, cabe à Secretaria de Infra-Estrutura Urbana. Antes, o que faziam era tapar, canalizar o
córrego, para combater enchentes. Agora se
trabalha com outras soluções, mas é preciso
uma ação permanente dos vários órgãos. E,
se houver condições de arborizar a beira do
córrego, de criar ali um parque linear, aí será
a vez da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, sempre em conjunto com as demais
Secretarias.
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Centro-Oeste: contrastes e aprendizados
A região com o menor número de Agentes
Comunitários de Saúde, entre as cinco
coordenadorias da cidade, se estende de
áreas deterioradas do Glicério e da Sé às
ocupações da Raposo Tavares, passando
pelos bairros nobres de Pinheiros e Vila
Madalena. Mesmo com poucos Agentes
na área, o PAVS ilustra na Centro-Oeste
como são possíveis tantas ações de
intersetorialidade. Entre os atores estão
estudantes universitários, alunos de escolas
públicas, Agentes de Saúde e de Proteção
Social, técnicos da Secretaria do Verde e do
Meio Ambiente e artesãos da comunidade.

Todas essas localidades fazem parte da
Centro-Oeste, região cuja coordenadoria
concentra as maiores desigualdades na
cidade de São Paulo. Camila e Claudia são
apenas duas dos milhares de pessoas que
mudaram suas vidas e as das famílias que
visitam depois da chegada do PAVS.
A região é a que possui a menor cobertura
do PSF entre as cinco coordenadorias da
cidade. Apenas 16,3% de seu 1,2 milhão de
habitantes, um total de 196 mil moradores,
recebem a visita dos ACS. Significa menos
da metade da média do Município de São
Paulo, onde 37,1% são acompanhados.

Equipe visita córrego Cintra - Foto: Nilda Rodrigues

A Agente Comunitária de Saúde Camila de
Jesus Sant’Ana, 22 anos, é quem visita as
famílias da Vila Itororó, um enorme cortiço
com mais de 500 moradores, a menos de
20 minutos a pé da Avenida Paulista, uma
das áreas mais nobres e caras do país. A
Agente de Proteção Social Claudia Pereira
dos Santos, 35 anos, ocupa-se de famílias
do Parque São Jorge, na região da Raposo
Tavares, todas elas classificadas em situação de grande vulnerabilidade e risco. Em
bairros mais nobres, como Pinheiros e Vila
Madalena, há o menor índice de Agentes
do Programa Saúde da Família da cidade,
devido à crença de que são áreas menos necessitadas, embora seja grande ali o número
de idosos que vivem sem acesso à saúde.
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ACS da UBS Parque da Lapa - Cingapura V - foto: Marcel Nascimento

De cortiços a ocupações
No total, a Coordenação Centro-Oeste tem
14 Unidades Básicas de Saúde, com 49
equipes do Programa Saúde da Família e

336 Agentes Comunitários, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. Embora seja a
menor das coordenadorias em população e
equipes de Saúde da Família, sua área vai da
Sé ao Butantã, na Raposo Tavares, incluindo
bairros valorizados como Pinheiros, Vila
Madalena e Lapa. A atenção se concentra
nas localidades mais vulneráveis e desiguais,
como a Baixada do Glicério, as Cohabs da
Raposo Tavares e as favelas do Jaguaré.

porque as receitas permitem pratos diferenciados e economia imediata nos gastos domésticos.

Oficialmente, a região tem a maior cobertura
de abastecimento de água e coleta de esgoto e lixo de toda a cidade: mais de 97%, de
acordo com dados de 2000. Como regra que
se repete em toda a capital, os bons indicadores se devem aos altos índices das áreas mais
nobres. Nas regiões de cortiço (como as do
Glicério e do Cambuci), nas favelas (como as
do Jaguaré) e nas áreas de ocupação recente
(como as da Raposo Tavares), são poucas as
torneiras para muitas famílias, não há coleta
de esgoto e o lixo é jogado nos córregos ou
transborda das caçambas.
Os projetos da Centro-Oeste inseridos no
Banco de Projetos revelam a diversidade da
Processo de revitalização do escadão do Cambuci -Foto: Maíra Soares
área. Apesar de muitos deles se referirem à coleta do lixo e separação do material reciclável, Durante o projeto, foi feito o lançamento
as hortas comunitárias e de ervas medicinais do Parque Cohab da Raposo Tavares, com a
são algumas das ações mais citadas. Várias
participação do PAVS e de técatividades de educação ambiental da
nicos do Núcleo de Gestão
Entre
as
região, especialmente no Butantã,
Descentralizada (NGDdonas-de-casa, as
utilizam os espaços das escolas,
CO) da Secretaria do
aulas
de
reaproveitamento
com a participação dos alunos. O
Verde e do Meio Amde
alimentos
são
as
mais
Gestor Local Leandro Belini, que
biente. Susana Inês
procuradas,
porque
as
receitas
atua pela parceira Unifesp, parBasualdo coordenou
ticipa na Centro-Oeste do Con- permitem pratos diferenciados as reuniões com a
e economia imediata nos
versando a Gente se Entende, um
comunidade, e Rui
projeto cultural de oficinas corpoAmorim se ocupou
gastos domésticos.
rais e de artesanato que já ocorria
do plantio de árvores.
na Vila Dalva e se revelou uma
experiência na resolução de conflitos,
Nas regiões centrais e de
dentro do espírito da Cultura de Paz.
maior comércio, a preocupação se
concentrou na organização dos catadores
Entre as donas-de-casa, as aulas de reaprovei- para que se reunissem em cooperativas ou
tamento de alimentos são as mais procuradas, trabalhassem com a que existe. Nessas áreas,
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há um grande número de moradores sem
residência fixa, ou moradores em situação
de rua, como são chamados. Os Agentes recebem um treinamento especial para lidar
com essas pessoas, que vivem em grande
vulnerabilidade, expostas à violência e têm
como ponto de referência apenas os albergues onde passam a noite ou as marquises
sob as quais costumam dormir.
Outra característica de alguns bairros da
região Centro-Oeste é o grande número de
moradias coletivas, os cortiços, como são
conhecidos.

dantes da Universidade de São Paulo (USP),
de diferentes graduações, passou a trabalhar
no bairro, desenvolvendo projetos com a comunidade. Dessa forma se promoveu, naturalmente, uma série de atividades conjuntas
reunindo o PAVS, a Saúde e os estudantes.
Dois projetos comuns aconteceram em parceria com uma escola estadual, a Samuel
Klabin. Um dos estudantes desenvolveu um
forno solar com capacidade para secar bananas e tomates, justamente uma das propostas dos Agentes Comunitários para um
consumo responsável e o aproveitamento
desses produtos.

Vários deles consistem em sobrados ocupados irregularmente, nos quais vivem dezenas de famílias, muitas vezes em situação
ainda mais precária e nociva à saúde do que
a encontrada em barracos de favelas.

O terreno da horta estava sendo preparado
com a assistência de um engenheiro agrônomo do NGD-CO. Nos canteiros também serão
cultivadas plantas medicinais, que podem ser
preparadas e secadas no forno solar.

A Vila Itororó, relatada neste livro, abriga quase
cem famílias e atravessa ao mesmo tempo um
processo de tombamento e de deterioração.

Trata-se de dois projetos que revelam a intersetorialidade pregada pelo PAVS. Além de
Agentes de Saúde e de Proteção Social, participam a equipe de Saúde da UBS, o Gestor
do PAVS, estudantes universitários e alunos da
escola pública estadual, que também cedeu o
terreno para o projeto. O mesmo grupo está
pensando numa “composteira”, a partir de sobras de alimentos da escola, da qual sairá o
adubo para a horta. Rui Amorim, do NGDCO, é quem está cuidando do plantio, do replantio e da adubação da horta.

Feira de saúde e meio ambiente na UBS Vila Dalva - foto: Maíra Soares

Dores nas costas
A Vila Dalva viveu uma experiência que ilustra as possibilidades de trabalho conjunto,
proporcionadas pelo PAVS. O bairro foi escolhido para ser piloto do programa Jovem
Doutor, uma parceria entre os Ministérios da
Saúde e da Educação. Um grupo de estu71

Débora Macéia, uma das coordenadoras
do Jovem Doutor, é especialista em dores,
particularmente as da coluna. Numa região
onde catadores passam o dia puxando
ou empurrando carroças com material
reciclável, sempre com as costas arcadas,
os exercícios e massagens ensinados por
Débora foram recebidos como um grande
alívio.

A adesão da comunidade
depende da atuação dos
Agentes
Eveline Limaverde, 53 anos, um filho, professora de natação por 36 anos, ficou conhecida nos anos 1980, quando ensinava
bebês a nadar a partir dos 2 meses de vida.
O apartamento onde mora, em Perdizes,
na Zona Oeste, tem a sala tomada por um
viveiro de plantas e uma “farmácia viva”. O
adubo vem das minhocas que ela própria
cria; um pequeno “minhocário” em que os
bichinhos decompõem os restos de alimentos da casa. Quando a população cresce
muito, as minhocas são levadas para o sítio
de algum amigo.
Como minhoca não é bicho de estimação,
não sente a falta de Eveline, que passa o
dia todo fora, contando fins de semana,

ACS da UBS Vila Dalva visitam a Cooperação - Zona Oeste - foto: Nilda Rodrigues

dedicando-se às atividades do PAVS. Ela é
a Gestora Regional para toda a Coordenação Centro-Oeste e conta somente com
dois Gestores Locais, porque na região são
apenas 49 as equipes do Programa Saúde
da Família. A região tem três supervisões de
Saúde: Sé, Lapa-Pinheiros e Butantã.

ACS acompanham triagem de lixo na Cooperação - Foto: Nilda Rodrigues
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A seguir, trechos da entrevista
da Gestora Regional.

“O que ficou mais
evidente foram as mudanças
Catadores
dos Agentes Comunitários com relação
à alimentação, lixo, poluição, e a percep“Eu comecei em agosto de
ção da comunidade de que existe uma relação
2007, com o PAVS em
de tudo isso com a saúde. Eu sempre trabalhei com
andamento, e precisei
o meio ambiente, e o PAVS ampliou os meus conhecimuito dos interlocumentos nessa área, e me permitiu perceber melhor a
tores, dos Gerentes
comunidade e sua relação com temas ambientais, sociais
e dos Agentes para
e
de saúde. Hoje tudo isso é parte da minha vida. O grande
tomar pé do Projedesafio hoje é pegar o que aprendi, lapidá-lo e trabalhar em
to. Foi um exercício
de escuta, saber das cima disso, dando continuidade ao processo. Estou envolvido
no projeto Conversando a Gente se Entende, que discute
Agentes o que elas
todas essas questões com a comunidade e deve se centrar
consideravam priorinum evento anual, que pode ser sobre saúde, cultura, lixo.
tário. Para recuperar
o tempo perdido, eu
Sempre trabalhei com a questão do lixo, e esse é um dos
utilizava as duas horas
temas também a serem tratados dentro desse evento.
mensais que cada uma
Nós temos a tendência de achar que o lixo é só lixo,
delas tinha para a educamas tem tudo a ver com a vida das pessoas.”
Leandro Belini, 30 anos, fez doutorado em Engenharia Mecânica
ção continuada. Trabalhamos
e atua na Região Centro-Oeste de São Paulo (Butantã,
a questão do consumo consPinheiros e Lapa). Trabalha para a parceira Unifesp
ciente, da arborização, mas o que
apareceu com maior destaque foi a
questão do lixo.

“Fizemos um diagnóstico de todos os pontos
críticos e viciados ligados ao lixo, lugares de
entulho, pontos onde a coleta não passava e
levamos para a Limpurb. Como não tivemos
resposta, fomos procurar o movimento dos
catadores, que passou a ser um grande parceiro. A Limpurb poderia participar desse
trabalho; tem até uma área lá dentro que se
ocupa do material reciclável, mas nada. Eles
chegaram a me mostrar o roteiro feito pelos caminhões, que passam de manhã cedo.
Mas, às 10 horas, as caçambas estão cheias
de novo.
“Passamos a reunir os catadores, os Agentes
e os garis em oficinas. Os garis reclamam
que os catadores abrem os sacos de lixo
para pegar o material reciclável e alguns
não os fecham. Diagnosticamos que alguns
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Eveline Limaverde - Gestora Regional - durante Feira de
saúde na UBS Vila Dalva - foto: Maíra Soares

daqueles que não fecham os sacos têm
problemas mentais. Há pesquisa mostrando
que mais de 45% deles estão nessa situação,
e existem os alcoólatras, os dependentes de
drogas, que pegam o lixo para poder comer
e pronto. Uma parte deles é profissional,
vive disso, sustenta a família com isso. Então, começamos a fazer uma rede, mostrando para a população que o catador depende daquele material reciclável, seja para
conseguir o que comer, seja para a família
dele comer.
“Trabalhamos a compaixão, a ética, a idéia de
que você está ajudando o outro quando separa
o lixo. Eu acho que esse foi um retorno muito
bom para todos nós, enquanto PAVS.”

Receitas de cascas e talos
“A Vila Dalva é um exemplo de como o pessoal já recicla o óleo para fazer sabão ou dá
para outros o fazerem, e reutiliza todos os
talos e cascas de alimentos para fazer bolo,
farofa, pão. Um vai passando a receita para o
outro. Os Agentes ensinaram os moradores,
os moradores estão ensinando outros moradores. Acho estranho que a reciclagem do
lixo não tenha corrido tão bem, pois o que
me preocupa muito na cidade de São Paulo
são as águas, os esgotos, porque são problemas que precisam da participação de todos,
de união. Isso nós não resolvemos sozinhos.
Não adianta eu cuidar do meu lixo e praticar
um consumo consciente se não convenço o
meu vizinho a fazer o mesmo.”

Cada região segue um caminho
“Pela experiência que estamos tendo aqui
na região, pela vivência que isso está trazendo para todo mundo, acho que o PAVS
é um projeto inédito, que tem tudo para
andar sozinho. Mas é necessária uma coordenação; um direcionamento de forma
que subprefeituras, NGD, parceiras, Uni-

dades Básicas de Saúde, todos atuem de
maneira afinada. Quem me ajudou muito
aqui foi o coordenador do NGD, o Pedro
Perez, mas em outra coordenadoria pode
ser o pessoal da Saúde, o da subprefeitura,
os parceiros. Depende de um andamento
próprio de cada região.
Por isso, penso que esse projeto pode caminhar muito bem em qualquer cidade, de
qualquer porte, porque os entendimentos
vão sendo feitos de acordo com a atuação
dos parceiros. Os NGD são muito atuantes,
mas não existem em outras cidades. E, aqui
em São Paulo, estão no limite de trabalho.
A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
tem 900 funcionários e cinco NGD para
uma cidade deste tamanho.

ACS visitam fazendinha para estudo de melhorias - Foto: Nilda Rodrigues

Semeando a cultura de paz
“Só na região da Sé eu trabalho com três
parceiros do PSF: a Unifesp, a Santa Casa
e o Bom Parto. Como a Faculdade de Medicina da USP acabou não atuando dentro
do projeto, a Unifesp ficou também com
Butantã, Lapa e Pinheiros. Com o Centro
Social Nossa Senhora do Bom Parto, trabalhamos mais com pessoas em situação
de rua. Nas áreas de habitação coletiva,
o relacionamento entre as pessoas é mais
delicado; elas estão muito próximas umas
das outras, tendo que compartilhar coisas
como uma torneira, um banheiro, o varal. É
um espaço de conflito permanente. Nesses
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Revitalização de Praça no Jardim Conquista,Região Centro-Oeste. - Foto: Marcel Nascimento

lugares, nos cortiços, a importância da Cultura de Paz ficou bastante evidente. Com a
atuação do Agente Comunitário, as pessoas
estão gerenciando melhor essa convivência,
há menos agressividade.

queria fazer “ecologia”, mas 30 anos atrás não
havia cursos que tratassem especificamente
do tema. Fez medicina, especializou-se em
pediatria e, depois, em saúde pública. Hoje,
é o assessor técnico para o Programa Saúde
da Família na Região Centro-Oeste. Quando
o PAVS começou a ser implantado, e quando
organizou a primeira reunião de sua equipe,
José Octávio sentiu que seu sonho estava bem
próximo de ser realizado: zelar pelo meio ambiente como forma de promover a saúde.

“A Vila Itororó é sempre o exemplo mais
citado, mas é também o maior desafio,
por ser uma área ocupada, tombada pelo
Patrimônio Histórico, e onde há muitos interesses em jogo: as Secretarias da Habitação e da Cultura, a subprefeitura, a Limpurb.
Já fizemos um projeto e encaminhamos ao A partir do convite da Secretaria, José Octávio
subprefeito. As pessoas estão ali à espera fez o que outros interlocutores estavam fade uma mudança, e isso dificulta qualquer zendo em outras coordenadorias: convidou
trabalho comunitário. No mês de maio (de dirigentes da equipe de Saúde e providen2008) tivemos quatro reuniões, e eles já es- ciou espaço para as primeiras reuniões locais
tão negociando quem é que quer morar
do PAVS. A primeira na Centroem Cohab ou quer dinheiro para sair
Oeste ocorreu em setembro
“Penso que
dali; o que vale a pena?”
de 2006, no auditório da
esse projeto pode
(Leia na página 83 depoimento da
Faculdades São Paulo
caminhar
muito
bem
Agente Camila sobre a Vila Itororó.)
(Fasp), na região da Pauem qualquer cidade, de
lista. Com mudanças na
Coordenação, Octávio
qualquer porte, porque
assumiu na prática o
os entendimentos vão
Centro-Oeste conpapel de interlocutor
sendo feitos de acordo
centra desigualdades
com
o PAVS, ao lado da
com a atuação dos
Gestora Regional Eveline
parceiros.”
O médico José Octávio Cunha, 52 anos,
Limaverde.
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Mudanças na interlocução entre a Saúde e o
PAVS são consideradas, por vários dos entrevistados, como a quebra mais prejudicial na
cadeia de integração do Projeto.
Os efeitos provocados por trocas nas instâncias superiores da Saúde, assim como na
liderança da Atenção Básica e nas coordenadorias decorrentes da própria gestão da cidade, foram reduzidos com a presença e a
fidelidade do interlocutor. O que nem sempre foi possível.

pois a continuidade da proposta dependerá
da presença do pessoal ligado ao PAVS.”
Como é possível constatar ao longo desta
publicação, o PAVS percorreu diferentes
caminhos em diferentes regiões e foi encampado por diversas instituições. Na maioria
delas, foi justamente a Saúde a que mais se
envolveu, assumindo o Projeto.

Pela sua experiência, José Octávio considera que a continuidade das propostas do Projeto vai depender do envolvimento das equipes do PSF, das
várias lideranças da Saúde e de uma
ação ativa da Secretaria do Verde e
do Meio Ambiente.
“Até agora, dentro da Secretaria da
Saúde, sempre se encarou o PAVS como
uma iniciativa do Verde, porque as demandas da Saúde já são muitas e também
porque faltam pernas. Era importante que
o Verde se mantivesse em contato com as
Secretarias que estão executando o Projeto,

Feira de saúde na UBS Parque da Lapa - Cingapura V - foto: Marcel Nascimento

ACS visitam fazendinha para estudo de possíveis melhorias - foto: Nilda Rodrigues

76

A continuidade do Projeto é uma forma de
fazer frente aos desafios da Região CentroOeste, que, segundo José Octávio, é enganosamente tida como uma das mais privilegiadas da cidade.
A seguir, mais percepções do interlocutor
da saúde sobre o trabalho nessa área da
capital paulista.

Glicério, na Sé.” Na periferia do Butantã,
nas ocupações recentes dos distritos da Raposo Tavares, nos trechos junto a essa rodovia e que fazem divisa com Osasco, os
índices de violência são iguais ou superiores
aos de áreas periféricas das Regiões Leste e
Sul. “A diferença é que estas últimas áreas
têm igrejas, escolas de samba, associações
de bairro. A Leste tem uma tradição de organização política. As periferias do
Butantã têm a mesma violência e
a mesma situação econômica, mas
sem nenhuma rede social.”
A favela do Jaguaré, junto com a de
Heliópolis, na Região Sudeste, são
consideradas as mais violentas da cidade. “Há um contraste social que
gera e amplia a violência”, afirma
José Octávio. “É um barril de pólvora. Há uma meia dúzia de gente
rica, os outros são pobres como nas
periferias mais distantes.”

Feira de saúde na UBS Parque da Lapa - Cingapura V - Foto: Marcel Nascimento

Uma cidade que engana
Pai de dois filhos um deles no “caminho da
medicina”, corredor de maratonas, freqüentador dos parques da cidade quatro vezes
por semana, o médico José Octávio diz que
aprendeu muito por conta do PAVS. Não
só pelas questões ambientais, para as quais
sempre esteve atento, mas particularmente
pelo “viés da Cultura de Paz”, um dos eixos
do Projeto. “Quando você vive numa cidade
como São Paulo, acaba se endurecendo, se
indignando”, diz. Com tantas ocorrências
ao redor muitas delas violentas, tristes e
injustas, quem não apurar os olhos corre o
risco de enxergar apenas estereótipos.
“Costuma-se dizer que a Região CentroOeste é a mais rica e privilegiada da cidade.
Não é a verdade. Não há pior área que o
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No Butantã, apenas 16% da população é
atendida pelo Programa Saúde da Família,
contra 15% na Lapa. A região da Sé tem 9%
de sua população com acesso ao PSF. Em
Pinheiros, o índice cai para 3%, o menor
da Centro-Oeste. Trata-se de uma das áreas
com menor taxa de atendimento do PSF em
São Paulo. “É um dos exemplos dos enganos
que a cidade nos leva a cometer. Boa parte
da população de Pinheiros é formada por
casais idosos, que já tiveram alguma posse e
puderam pagar plano de saúde. Agora vivem
sozinhos, doentes, sem convênio médico,
com uma aposentadoria que não dá para
nada. São pessoas que não contam mais
com os serviços privados de saúde e têm
difícil acesso à rede pública.” Essa distorção
já foi observada, e a tendência é de que a
Região Centro-Oeste passe a receber uma
atenção com maior eqüidade. No início do
PSF, a política adotada foi a de privilegiar as
áreas periféricas, especialmente as da Sul e
da Leste.

“O PAVS fez grande diferença na minha vida e na de todos que direta ou indiretamente participaram do Projeto; nos trouxe a possibilidade de aprendizado e
chamou para a responsabilidade social de todos que fazem parte do planeta. As
pessoas tinham em mente que a responsabilidade para com o meio ambiente era
somente do governo; hoje, muitas já estão conscientes de que suas atitudes interferem de maneira significativa. O meu contato com a Subprefeitura foi muito
pouco, apenas uma reunião na Região Sudeste, por esse motivo não consigo
emitir opinião a respeito. Agora, se for falar de supervisão técnica de saúde, tenho muito a agradecer, pelo apoio e pela dedicação que recebi da Izabel [assessora do Supervisor Técnico de Saúde]. Ela foi uma peça importante para o bom
resultado do PAVS na subprefeitura Mooca-Aricanduva e em todos os momentos
se mostrou disposta a ajudar e dar continuidade a esse Projeto tão importante
na área da saúde. Acredito que os projetos, mesmo com o apoio da Secretaria da
Saúde, ainda não estão totalmente incorporados ao dia-a-dia das pessoas, e por
esse motivo é necessária uma pessoa que seja representante dessa causa, que
fomente as iniciativas.”
Rosemeyre Cardoso Leite, 48 anos, graduada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia, é gestora das Regiões Sudeste e
Centro- Oeste, contratada pela parceira Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto.

Dentro da Coordenação CentroOeste, a Supervisão Lapa-Pinheiros
tem quatro UBS com PSF: são 15
equipes e 87 Agentes. A do Butantã
tem cinco UBS (20 equipes e 116
Agentes). A da Sé conta com cinco
UBS (14 equipes e 79 Agentes).
Além do pequeno número de
equipes de Saúde da Família, a
Região Centro-Oeste, que soma
1,2 milhão de habitantes, tem outro
componente delicado: ela concentra a grande maioria dos cerca de 14
mil moradores sem residência fixa
da cidade.

Vila Dalva: queixas, ganhos
e transformações
A enfermeira Patrícia Pereira de Salve, 42
anos, dois filhos, ocupou o posto de gerente
da UBS Vila Dalva, na Região Centro-Oeste,
no período de 2005 a maio de 2008. Teve
sob seus cuidados cinco equipes do Progra-

Equipes do PAVS participam de feira livre na Vila Dalva - foto: Nilda Rodrigues

ma Saúde da Família, 29 Agentes que atendiam cerca de 15 mil moradores dos 21 mil
de sua área. Hoje, é coordenadora da Inspetoria Lapa-Pinheiros.
Foi ela quem providenciou os locais onde os
Agentes teriam os cursos com os Educadores do PAVS. Como gerente da UBS, Patrícia acompanhou de perto a reação de seus
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Agentes de Saúde. “Houve um momento de
muita empolgação; depois, ficaram cansados, desmotivados. Muitos queriam desistir.”

Prejuízos ao planeta
Apesar das queixas quanto à duração
do curso, a maioria dos Agentes já estava
afastada da escola havia muitos anos e não
tinha o hábito de ficar oito horas dentro de
uma sala, as mudanças no comportamento
apareceram muito rapidamente, diz Patrícia. “Houve um olhar mais crítico para
o território. Eles começaram a entender
que coisas que faziam e viam como natural, como deixar o lixo fora de lugar, eram
pequenas atitudes que poderiam prejudicar
o planeta”, acrescenta.
“Os Agentes tinham o desejo de ver essa
questão encaminhada. Fizeram faixas, distribuíram folhetos, falaram de casa em casa”,
conta. Ao longo desses dois anos, os Agentes
de Saúde saíram a campo na esperança de
mudar algumas práticas dos moradores. Em
uma das etapas, tentaram conscientizar a
população para o risco de doenças trazidas
pelo lixo e o que isso representava no futuro
de todos. Fizeram cartazes e palestras nas
escolas, mostrando que um saco plástico
demora anos para se decompor, foram aos
supermercados informando sobre as vantagens para o planeta de se trocarem os sacos
plásticos por outros, de papel reciclável.
“Mas não rolou nada, e eles desistiram. Os
Agentes desanimaram”, diz Patrícia.

Aprendizado de paciência
Esse período de desânimo ocorreu no intervalo entre a primeira e a segunda fase do
PAVS. “Nós não tínhamos noção do que
aconteceria ou mesmo se aconteceria a segunda etapa do PAVS”, conta Patrícia. O
ânimo retornou com a implementação, no
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bairro, do programa Jovem Doutor, a vinda de estudantes da USP para desenvolver
ações com os moradores e o início da segunda fase do Projeto. Foi um aprendizado
de paciência, pois os Agentes acreditavam
que as mudanças poderiam ocorrer em
meses, quando atitudes e comportamentos
exigem mais tempo. Quando voltaram aos
temas de que tinham tratado na primeira
etapa do PAVS, observaram que as pessoas
tinham absorvido muito daquelas idéias;
que as conversas e as faixas não tinham sido
à toa. Os Gestores dos dois projetos - o PAVS
e o Jovem Doutor - passaram a trabalhar de
forma conjunta em uma série de frentes,
uma prova de que o Projeto pode se associar ou se aglutinar a outros que já existem
na comunidade ou que estejam chegando.

Feira de saúde e meio ambiente na UBS Vila Dalva - Foto: Maíra Soares

Além do forno solar, construído em parceria com os estudantes, um engenheiro ambiental da USP montou uma máquina para
desfiar em tiras garrafas PET, o que permitiu a
produção de brincos, pulseiras e sacolas, entre uma infinidade de outras possibilidades.
Animados, os Agentes Comunitários foram em
busca de ONGs ou artesãos que poderiam ensinar como melhor aproveitar esse material.

Bloquinhos de papel
Segundo Patrícia, apesar do pequeno envolvimento da equipe dentro da UBS, muitas mudanças ocorreram. O lixo de papel e papelão
começou a ser separado e vendido. O verso
de folhas tipo sulfite passou a ser utilizado nas

impressoras. Um funcionário recorta pedaços
brancos de papéis que iriam para o lixo e, com
isso, monta bloquinhos. Torneira aberta passou a ser uma atitude corrigida rapidamente
por algum funcionário.

Dormindo na rua
O Posto de Saúde da Humaitá, no número
520 dessa rua, é uma unidade mista, como são
chamadas aquelas que misturam atendimento
pelo PSF e atendimento tradicional. George
Dunder, 39 anos, um ano e meio como Agente,
“pai solteiro de cinco filhos”, está chegando ao
posto para assinar o ponto do início da tarde.
George é um dos três Agentes de Saúde do
Humaitá que se ocupam dos chamados moradores sem residência fixa e estão a serviço do
Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto.
Sua “microárea” inclui o Parque Dom Pedro, o
Largo São Francisco, o Pátio do Colégio, a Florêncio de Abreu e “vai até a rua das noivas”,
a São Caetano. Ele calcula que sejam três mil

moradores de rua, uma parte dormindo em albergues, outra em “malocas” e sob a marquise
de prédios. Dá para visitar apenas uma parte
deles.
George diz que fez o treinamento do PAVS e
agora participa da segunda fase, de projetos.
“Na minha vida, eu aplico o que aprendi lá,
mas o morador de rua não tem nenhuma autoestima; o sofrimento é tanto que ele não se dá
mais conta de que está doente.” Muitos não
querem ser tratados e não podem ser levados
à força. “Eles mesmos criam um preconceito.
Sabem que estão sujos, com mau cheiro. Para
conseguir levá-los ao posto, é preciso que se
sintam melhor”, afirma.
“Tudo o que se pode fazer é tratá-los com respeito e tentar reduzir o sofrimento. Se alguém
concorda em vir ao posto, eu vou junto. Se
precisa de uma internação, eu fico junto, senão
ele vai embora, porque não tem mais ninguém.
Aprendemos que isso é Cultura de Paz.”

“Pude ver de perto como funciona o SUS, ou como não funciona. A falta de capacidade do SUS em atender a população choca, e os Agentes de Saúde, por mais
que se esforcem, não conseguem suprir essa carência. O PAVS contribuiu muito
para dar esse suporte aos Agentes Comunitários. É preciso investir mais nesses
Agentes. Por parte da comunidade não houve um envolvimento total, pelo fato
de o projeto ter uma duração curta. Mas, quando houve um entendimento entre
a equipe da UBS e o que o PAVS pretendia, aí as ações deslancharam – horta
comunitária, lixo, pudemos articular a saúde com o meio ambiente. O maior ensinamento para mim é que, mesmo havendo pouco tempo, recursos escassos,
fatores adversos que dificultem o nosso trabalho, ainda é possível direcionar a
nossa força de trabalho e deixar algo permanente. O desafio é lidar com questões
relevantes como saúde e meio ambiente em tão pouco tempo e com tão pouco
recurso. Em cada lugar foi de um jeito; no Parque Novo Mundo 1, partimos de
vínculos construídos em 2007, e se criou uma relação muito forte entre Agentes
de Saúde e as enfermeiras. Já no Parque Novo Mundo 2 faltaram convivência e
disponibilidade dos gerentes. A minha sugestão é de que seja criada uma política
pública que regulamente um novo cargo de trabalho, a ser incorporado, pela
Secretaria da Saúde ou pela Secretaria do Verde, de forma que o PAVS tenha continuidade. É um desperdício ter dois anos de trabalho e agora não haver ninguém
que possa continuar essa tarefa.”
Leonardo Costa Mello, 31 anos, duas filhas, fez administração de empresas e trabalha para a Unifesp no Parque Novo Mundo 1
e 2, e no Bixiga e no Cambuci, Região Central.
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de dez mil pessoas.
Existem perspectivas de melhora, segundo o
gerente da unidade, o médico Wilson Pereira
de Souza, 58 anos, pediatra e especialista em
saúde pública e administração hospitalar. Uma
unidade do PSF deve ser criada na Região da
Sé, e esta, da Humaitá, deve ganhar uma exclusiva para o Saúde da Família. Somando as
duas, serão nove novas equipes.
ACS conversa com moradores da comunidade Muniz de Souza, Cambuci - Foto:
Jussara Salles

Busca ativa
Os moradores de rua formam uma população
difícil de ser acessada, já que constituem
um grupo bastante flutuante dentro da
cidade. Na maioria das vezes, vivem como
catadores, recolhendo o lixo reciclável e
vendendo-o a depósitos ou cooperativas.
Mesmo com essa mobilidade, “é comum
os Agentes encontrarem com freqüência as
mesmas pessoas, porque elas se concentram
nos bairros nobres e centrais, onde o lixo é
mais rico”, diz Eveline Limaverde.
Esses mesmos Agentes atendem albergues
das áreas centrais, fazendo o que chamam
de busca ativa. Dessa forma, mantêm um
controle mínimo sobre boa parte dos moradores de rua. Como integram o PSF, os Agentes contam com um médico, um auxiliar de
enfermagem e duas assistentes sociais, além
de alguém responsável pela coordenação.

Caminhar é o remédio, mas
falta “remédio”
A Unidade da Humaitá reúne uma população
de 61 mil habitantes. Desses, cerca de 30
mil são dependentes do SUS. Os outros teriam acesso a planos de saúde. Mas o posto
tem apenas três equipes do PSF, que, teoricamente, atendem três mil famílias, ou cerca
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O posto da Humaitá compreende áreas com
perfis muito diferenciados dentro da Região
Centro-Oeste. Vai da ponta do Glicério, pobre e violenta, passando por Sé, Bixiga e subindo pela Bela Vista, até duas quadras da
Avenida Paulista, um dos espaços mais caros
da cidade. O médico Wilson Souza está desde
abril de 2007 na gerência da unidade e diz
que nunca participou de reuniões do PAVS.
Em um encontro recente de moradores da
praça 14 Bis, ele relata que foi organizado
um mutirão de limpeza do qual participaram
os Agentes de Saúde do posto.
“O PAVS pode dar uma grande contribuição
à qualidade de vida do bairro”, ele diz,
lamentando que não tenha tido uma participação mais ativa no Projeto. “A existência de uma praça faz diferença em qualquer
comunidade. É um equipamento urbano
que permite o exercício de várias atitudes,
o aprendizado da preservação do verde, a
prática do lazer e da convivência, que levam à cultura de paz”, afirma.
A região da Humaitá, no entanto, não conta
com qualquer praça ampla – com dificuldade, o médico cita a do Pérola Byington e
a Dom Orione, estreitas áreas que precisariam ser melhoradas.
A recomendação dos médicos – repetida pelos Agentes e auxiliares de enfermagem – de
que hipertensos, idosos e obesos precisam
fazer caminhadas freqüentes soa na região
como remédio aos quais não têm acesso.

Com ruas íngremes, sem parques, não há
por onde caminhar. E, com a densidade de
prédios, o médico-gerente não vê uma área
que possa ser desapropriada e transformada
em parques. “Não sei como fazer, diz.

ras nas ruas. Você anda várias quadras e não
encontra nenhuma. As poucas são frágeis e
estouradas com chutes. Já encaminhamos
um pedido à Subprefeitura.”

Na região, as poucas árvores se concentram
nas várias unidades de serviço. O próprio
posto fica apertado entre uma EMEI e uma
EMEF, onde a gritaria é contínua ao longo
do dia. Também há árvores na delegacia ao
lado. Nas calçadas movimentadas, quase
não há nada plantado.
“A alta rotatividade dos moradores de algumas áreas dificulta a prática do que se
aprendeu com o PAVS“, diz Vanessa Pinzo,
27 anos, Agente que percorre a rua 13 de
Maio, área de restaurantes e teatros. “Deu
para pensar no básico, que é a falta de lixei-

Revitalização de Praça no Jardim Conquista,Região Centro-Oeste.
Foto: Marcel Nascimento

“Participar deste Projeto foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha
vida nos últimos tempos; só não superou o nascimento da minha filha. Em mim,
mudou o jeito de ver e pensar o mundo, a natureza. Passei a não usar inseticida,
não mato formiga, mesmo quando elas comem as flores do meu pé de laranjeira.
Penso antes de agir, sempre penso na natureza antes de agir. Das pessoas com
quem convivi e atuei, tive retornos muito importantes, como rever os conceitos:
reciclar o lixo, não jogar mais óleo na pia dissolvido com detergente. Muitos passaram a pensar no tempo do banho. Senti que plantei algumas sementes, desacomodei, no bom sentido. Há uma frase do Albert Einstein que diz mais ou menos
assim, não me lembro textualmente: ‘A mente que se abre para um novo conhecimento jamais voltará ao tamanho original’. É assim que me sinto. Conheci pessoas
nas UBS e na comunidade, envolvidas, abertas a mudanças, preocupadas com os
problemas ambientais, que receberam o Projeto como algo que veio para acrescentar. Nas subprefeituras do Jaçanã-Tremembé e de Santana tive muito apoio,
e alguns pequenos projetos e ações foram implementados com muita eficiência.
O que achei mais interessante foi a competência técnica e o envolvimento com
a causa ambiental. Creio que assessorar as pessoas que estão envolvidas lá na
ponta, na comunidade, e subsidiar financeiramente os projetos no território que,
na sua maioria eram de baixo custo, são meios importantes para a sustentabilidade.”
Verilda Santos Aguiar, 48 anos, psicóloga e pedagoga, foi Gestora nas Regiões Norte e Centro-Oeste, contratada
pela Santa Casa.
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Vila Itororó: lendas, abandono e cultura de paz
Das quase cem famílias que se abrigam no maior cortiço da cidade, 70 são visitadas por
uma Agente de Saúde da Unidade Humaitá, na Região Central da cidade. Os moradores
da vila – cuja lenda diz que pertenceu à princesa Isabel – tocam suas vidas à espera de um
despejo. A Agente Camila se esforça pregando um ambiente mais limpo e uma cooperação
entre os moradores. Ao conversar com cada uma das famílias, ela diz que está contribuindo para a saúde das crianças e dos idosos e para a “pacificação” dos adultos.
Na área de abrangência da UBS Humaitá,
na Bela Vista, Região Centro-Oeste, existem
mais de cem cortiços. Cortiço é o nome
que se dá a um aglomerado de moradias
coletivas, geralmente “construídas” a partir
ou dentro de um imóvel ocupado e deteriorado. Os moradores preferem chamar de
pensão. O maior desses cortiços conserva o
nome pomposo de Vila Itororó, que as lendas da cidade transformaram em “casa da
princesa Isabel”. Construído em 1922, esse
conjunto de 37 casas e um palacete desperta a atenção e a cobiça dos urbanistas,
dos que defendem a memória da cidade,
dos “políticos às vésperas de eleição” e dos
incorporadores imobiliários.
O “olhar da Saúde” sobre essa vila sempre
foi tímido e limitado. Uma única Agente
Comunitária de Saúde percorre 70 das 97
famílias que ocupam o lugar, distribuídas
por cômodos que vão se ampliando ou se
dividindo. Em 27 das famílias, a Agente de
Saúde não consegue entrar, porque foi dispensada ou porque não encontra os moradores em seus horários de trabalho.
Camila de Jesus Sant’Ana, 22 anos, mãe de
Leandra, de 4, é a Agente de Saúde da Vila
Itororó e também uma de suas moradoras.
A avó está ali desde que nasceu, e no local também moram a mãe, tios e primos. A
família toda ocupa sete casas.
“São cerca de 520 pessoas morando na
vila”, ela estima. Quase 200 são crianças e
adolescentes, grupo de alto risco quando
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se trata de saúde e violência. Não fosse a
Agente Camila, é pouco provável que tantas
grávidas ali estivessem fazendo ou já tivessem feito o pré-natal - cerca de 80% delas
- e as crianças passassem por consultas regulares no posto.
A Vila Itororó é um exemplo de como a
deterioração chega rapidamente quando o
poder público se afasta. A vila, de 4,5 mil
metros quadrados, foi construída por um
português fabricante de tecidos que pensou em transportar para o local lembranças
de seu país e detalhes de uma cultura que
mistura imagens da antiga Grécia. A entrada principal da casa era guardada por dois
leões e uma estátua da deusa da prosperidade, que ainda está lá. Colunas gregas cercam o palacete, encimadas por imagens em
baixo-relevo, a maior parte delas destruída.
“Muitas estátuas foram levadas, roubadas”,
diz Camila, que nasceu na Itororó. “No passado, era um lugar organizado, onde as pessoas pagavam aluguel e IPTU”, conta. A vila
foi comprada pela Fundação Augusto de
Oliveira Camargo, mantenedora da Santa
Casa de Indaiatuba, no interior de São Paulo.
No início dos anos 1990, foi tombada pelo
Patrimônio Histórico, e em janeiro de 2006
um decreto municipal de utilidade pública
estabeleceu a reforma e a transformação da
Itororó em um centro cultural e gastronômico. Com investimentos de US$ 150 milhões
que viriam do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o empreendimento seria passado para a iniciativa privada.

Até agora, nada aconteceu. “Nunca fomos
consultados”, diz Camila.
Os moradores só sabem que receberiam
uma carta de crédito para a compra de algum imóvel na periferia, longe dos serviços
públicos e do transporte com que hoje contam. A vila está a 20 minutos de caminhada da Paulista, e muitas crianças dali estudam no colégio Rodrigues Alves, um dos
melhores da cidade. Sem regras, a Itororó
passou a ser usada por gente de fora como
ponto de drogas, e com freqüência a polícia entra armada na vila. “Tudo o que acontece de ruim na Bela Vista, dizem que vem
daqui”, afirma Camila.

Conversando com as
meninas
Com baixa auto-estima, estigmatizadas,
as famílias evitam que os filhos pequenos
saiam para a rua, não conseguem se organizar e querem mesmo que a Prefeitura
providencie um lugar para elas, mesmo que
longe dali. Nesse cenário, a Saúde consegue apenas ser curativa, quando consegue.
Promoção é um luxo. Muitas das casas se
resumem a cômodos escuros e úmidos. As
escadas, semidestruídas, não têm apoio;
sanitários são comuns a várias famílias.
No início da tarde de uma quarta-feira de
junho, Camila está visitando a casa de Luciana
Alves da Silva, 31 anos, duas filhas pequenas,
de 4 e 9 anos. Luciana nasceu na Vila, onde o
pai viveu por cerca de 60 anos. Ela e as meninas sofrem de asma, por conta da umidade e
do bolor do lugar, e Camila vem trazer o papel
com a consulta marcada no posto.
Diante da casa, uma velha piscina de azulejos com um fundo de água densa e verde,
na qual os “agentes da dengue” colocam
“veneno” todo mês. De acordo com as

lendas que cercam a Itororó, foi a primeira piscina particular da cidade, e a Vila, o
primeiro condomínio fechado, com área de
lazer e portão, antecessora dos condomínios
que hoje proliferam por São Paulo.
Camila já sabe que as crianças tomaram a
vacina e passaram pela última consulta, mas
pergunta sobre as lições da escola, sabe que
os professores estão em greve e uma mãe
acaba deixando o filho na casa de outra,
para não faltar ao trabalho.
“Com as crianças acima de 9, 10 anos, eu
converso diretamente com elas, especialmente as meninas. Muitas nunca falam com
o pai, isso quando o pai mora em casa, e poucas conversam com a mãe. É para mim que
elas falam o que estão sentindo. Nessas horas
eu sinto que a saúde é uma questão muito
maior que a doença. Noto que as mães mais
se queixam dos filhos do que falam bem deles. Isso é prejudicial para a criança. São essas coisas que eu vejo como Cultura de Paz,
conforme aprendi com o PAVS.”
Mas a vila deteriorada e os moradores sem saber de seus destinos, tornam difícil qualquer
trabalho voltado para o meio ambiente. Há
muitos cachorros e gatos soltos, e em alguns
cantos fechados criam-se galinhas. Com a
liderança de Dona Antônia, que há anos se
esforça para reunir as pessoas, alguns moradores, a Agente Camila e a Gestora do PAVS
Eveline Limaverde encaminharam ofícios à
subprefeitura pedindo um gari para a rua
que atravessa a Vila, tambores para o lixo
reciclável e a troca da fiação. Conseguiram
um gari, e a Vila passou a ser varrida todos
os dias. O lixo continua sendo depositado
nas lixeiras das ruas laterais (a Martiniano de
Carvalho e a Maestro Cardim).
Além das 70 famílias da Vila Itororó, Camila
atende outras 94 famílias das ruas do entorno.
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Crianças e velhos em um canteiro só
Uma iniciativa do PAVS está permitindo que várias gerações dividam os cuidados
e aprendizados numa mesma horta. A Gestora Local do Projeto, Agentes de Saúde
e educadoras da creche aprenderam lições com técnicos da Secretaria do Verde e
repartem as tarefas de plantio e capina com as crianças e os idosos da região.
Uma pequena horta dentro da creche
municipal Maria do Belém, na região da
Mooca, revela a diversidade de cenários,
ações e aprendizados que o PAVS permite.
Um exemplo singelo mostra como pode se
dar a integração entre os mais diferentes
setores e atores das mais diversas idades.
Antes mesmo de dar as alfaces e beterrabas
previstas, a horta já vem produzindo uma
saudável relação, nem sempre tão pacífica,
entre bebês e crianças de alguns meses a
5 anos, e em um grupo de idosos que vão
bem além dos 60 anos. São cerca de 90 crianças, e os idosos formam dois grupos de
cinco cada um, de forma que possam fazer
a manutenção da horta, todos os dias.
A idéia brotou de uma série de conversas
envolvendo, no início, a direção da creche
e a Gestora Local do PAVS, Rosemeyre
Cardoso Leite, que está a serviço do Centro
Social Nossa Senhora do Bom Parto.
O Centro Bom Parto se diferencia por não
estar restrito a populações que vivem em
família, como acontece com outros parceiros que trabalham com o Programa
Saúde da Família. O Centro se ocupa de
moradores de rua, idosos desacompanhados e crianças em creches. Em comum com
os outros parceiros, o Bom Parto também
emprega na prática o trabalho com Agentes
Comunitários de Saúde, que é a estratégia
básica do PSF. Quando o paciente precisa
de ajuda médica, é o Agente que faz a ponte, não necessariamente com a UBS, mas
prioritariamente com serviços ligados a essa
população, como as Unidades de Referên85

cia da Saúde do Idoso (Ursi), por exemplo.
Em 2008, os moradores de rua e os idosos
desacompanhados passaram também a fazer
parte do Programa Saúde da Família.

Uma relação muito especial
Foi o fato de Rosemeyre trabalhar com
idosos e com crianças que permitiu que
a horta fosse feita no espaço da creche.
Um agrônomo do NGD veio um dia para
olhar o terreno e dar uma aula para idosos
e Agentes sobre os cuidados mínimos para
cultivar uma horta. No dia 13 de junho,
as três educadoras da creche e os quatro
Agentes de Saúde que se ocupam dos
idosos pegaram na enxada, misturaram-se
às crianças e fizeram o plantio. Cada idoso
fez o que pôde. Algumas semanas depois,
o agrônomo voltou para fazer o replantio e
checar se os “jardineiros” estavam cuidando
bem das verduras e legumes.
Muitos dos idosos, como milhares de ocupantes da cidade, vieram de áreas rurais e
não tiveram mais espaço para cultivo algum,
coisa que fizeram a vida toda. Muitas crianças não sabem ainda como nascem as verduras, “querem saber por que a alface nasce
verde e a beterraba nasce vermelha”. O que
está havendo não é apenas uma descoberta,
a valorização do meio ambiente e uma promoção do consumo sustentável. Está acontecendo também um exercício de respeito entre as crianças e os idosos”, diz Rosemeyre.

o cotidiano dessas pessoas mais humano e
menos perigoso.
Orientam em cuidados dentro da casa,
acompanham essas pessoas em atividades
externas, como ir ao banco, e as auxiliam
em atividades físicas. Em uma visita recente,
Rose disse que encontrou uma senhora de
65 anos que vivia sozinha, em cadeira de
rodas. Morava num espaço tão desordenado que se tornava impossível qualquer locomoção. Um Agente de Saúde chamou um
filho dessa senhora e, juntos, mudaram a
disposição dos móveis, deixaram o telefone
ao alcance dela e desobstruíram as passagens. Mãe e filho também foram instruídos
a tomar cuidados mínimos para a preservação da saúde.

Comunidade da UBS Parque da Lapa - Cingapura V - criando espaços para canteiros e
áreas verdes. - Foto: Marcel Nascimento.

Reduzindo perigos
Rosemeyre trabalha com 103 Agentes de
Saúde que cuidam de idosos, crianças e
moradores de rua das áreas das subprefeituras da Mooca e Sé, além de alguns
centros comunitários da Zona Leste. Nesse
grupo estão cerca de dez APS da Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social.

Em outra visita, também no bairro da Mooca, uma senhora de 70 anos vivia sozinha
na companhia de seis cachorros acostumados a dormir no sofá e a passear sobre a
mesa à qual fazia suas refeições. Segundo a
Agente de Saúde que passou a visitá-la, foi
necessário reconstruir a noção de cuidados
essenciais com a saúde.

Treze ACS se ocupam de idosos nas regiões
da Mooca, e cada um atende de 20 a 30
pessoas. É uma área com um número grande
de pessoas da terceira idade, a maioria
vivendo sozinha. Na maior parte dos casos, os filhos se casaram, foram embora, e
os pais optaram por se manter na região.
São homens e mulheres pouco ativos, que
vivem isolados e precisam de cuidados especiais, dizem os Agentes de Saúde.
Esses Agentes eram chamados de acompanhantes de idosos e se esforçam para tornar

Comunidade da UBS Parque da Lapa - Cingapura V - criando espaços para canteiros e
áreas verdes. - Foto: Marcel Nascimento.
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Zona Norte: região reúne gerentes para
manter projetos
Na fronteira da cidade, as áreas ocupadas e,
por isso, não atendidas pelo poder público,
constituem os principais desafios dos Agentes que atuam na Zona Norte. Dinâmica na
apresentação de projetos, a região luta para
resolver problemas, como os escadões, comuns nos bairros, e o acúmulo de lixo que
ameaça a saúde da comunidade.
Na Zona Norte, um reforço extra para a
mudança de atitude da comunidade. Um
comitê do PAVS se auto-organizou a fim de
promover um ciclo de eventos destinado a
gerentes das Unidades Básicas de Saúde:
encontros mensais no auditório do Instituto
de Previdência do Município (Iprem), programados entre maio e novembro, com o
objetivo de sensibilizar essas pessoas. Afinal, sob os cuidados do gerente está toda a
equipe da Unidade Básica de Saúde: médicos, enfermeiros, auxiliares, Agentes e funcionários administrativos. O curso se chama
“Saúde e Meio Ambiente: O Que Eu Tenho
a Ver com Isso”.

Reunião de Gerentes de UBS - foto: Nilda Rodrigues

“Tem havido uma grande animação por
parte dos gerentes. Cerca de 80% do total está participando”, diz a médica Chang
Chung Waldman, interlocutora das ações
de Vigilância em Saúde da Coordenado89

ria Norte e que faz parte do “comitê pelo
PAVS” na região. “O gerente é peça fundamental na continuidade dos projetos. Ele é
o chefe direto do Agente. Se não entender
que saúde e meio ambiente são questões
de educação, não vai liberar a equipe para
projetos e atividades na comunidade”,
acrescenta.

Dra. Celia Medina, Gestora Regional, em encontro com gerentes da zona Norte. - Foto
Nilda Rodrigues

“Os gerentes podem indicar pessoas para
participar dos encontros”, diz a médica sanitarista Maria Célia Medina, Gestora Regional
da Região Norte, que também faz parte do
“comitê”. “Se pudéssemos, levaríamos também os médicos, enfermeiros e auxiliares.”
A idéia é aproximar essas pessoas do PAVS.
“Há gerentes hoje que apóiam totalmente
os projetos e estão integrados, e existem os
que são indiferentes, mas deixam que seus
técnicos atuem. O que não queremos são
gerentes que se oponham, que criem resistência”, afirma Maria Célia.

PSF cobre um terço da
região
Para quem observa o mapa da capital, a
Coordenação Norte corresponde às “orelhas do cachorro”. São praticamente todos
os bairros da margem direita do Rio Tietê,
estendendo-se até as áreas de mananciais
da Cantareira. De acordo com a Secretaria
Municipal da Saúde, a região conta com 41
Unidades Básicas com o Programa Saúde da
Família, o que corresponde a 164 equipes e
924 Agentes. A capacidade de atendimento
dessas equipes equivale a 656 mil pessoas,
ou uma cobertura de 30,2% do total de 2,27
milhões de habitantes da região, segundo
dados de 2008.

ou menos; a Zona Leste, 43,3%; e a Centro-Oeste, 21,5%. Dados de 1996 indicam
que todas as regiões têm entre 4,5% e 5,5%
de suas populações morando em favelas,
com exceção da Região Sul, onde essa taxa
chega a 16,8%.
Condições precárias de habitação e falta
de acesso a cuidados médicos por parte da
população, especialmente crianças e idosos, fazem com que a pneumonia seja a
terceira causa de morte em todas as regiões,
com exceção da Zona Sul, segundo dados
de 2005. A primeira causa em toda a cidade são as doenças isquêmicas do coração
e as cérebro-vasculares. A pneumonia e os
homicídios mostram a importância direta
de ações ligadas a cuidados ambientais e à
Cultura de Paz, que são os temas priorizados pelo PAVS.

Escadões e lixo
O alto índice oficial de saneamento básico como coleta de lixo, água encanada e esgoto
- não corresponde à realidade. Só no bairro
da Brasilândia, os Gestores Locais e Agentes
de Saúde mapearam 26 escadões quase intransitáveis, onde a coleta não chega. “O lixo
vem sendo nossa prioridade”, diz Chang.
Feira organizada pela UBS Moinho Velho, Cingapura - Foto: Maíra Soares

A Coordenação Norte conta com cinco Supervisões de Saúde, sete subprefeituras e 18
distritos administrativos. Os indicadores socioeconômicos são bastante parecidos com
os do conjunto da capital. O índice da rede
de água e do lixo coletado passa dos 97%.
A rede de esgoto atinge 89% da região, de
acordo com dados de 2000 da Prefeitura
Municipal de São Paulo. Naquele ano, a
população com renda familiar mensal inferior a R$400,00 era de 32,8%, ou um terço
da população. A título de comparação, a
Zona Sul tinha 40,9% ganhando esse valor

Local a ser revitalizado da praça Tangurupa na USB Vila Terezinha
Foto: Nilda Rodrigues
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“Algumas dessas escadas são apenas degraus
cavados na terra bruta ou toscamente revestidos de pedras ou peças de madeira”, diz
Maria Aparecida Ribeiro, interlocutora da
Associação Saúde da Família no PAVS, instituição parceira do PSF em duas regiões de
São Paulo, a Norte e a Sudeste. (A Associação
Saúde da Família trabalha com 11 UBS e 320
Agentes Comunitários de Saúde na Região
Norte. Na Sudeste, são 15 UBS e 280 ACS.)
As escadas são as únicas vias de acesso da
população para as partes mais altas do bairro.
No período das chuvas, idosos e mulheres
com crianças, muitas vezes não conseguem
deixar suas casas. “Alguns sobem os degraus
de joelhos”, relata uma moradora.
“Estamos concluindo um relatório com todos os pontos de acúmulo de lixo, como
documento assinado pela Secretaria da
Saúde e encaminhado à Limpurb”, afirma
Maria Célia. “Os pontos de acúmulo de lixo
se dão onde o caminhão não entra e as pessoas não levam os sacos até a caçamba. E as
caçambas, quando estão cheias, ficam der-

ramando lixo. Isso só vai ter solução quando
houver um diálogo com a Limpurb.”
Dos cerca de 80 projetos que a Região Norte
já tinha apresentado ao Banco de Projetos até meados de julho, quase a metade
se referia à coleta de lixo, trabalho com
catadores, limpeza de praças e colocação
de mais caçambas. Outra parte dos projetos era relativa à recuperação, melhoria e
cuidados de praças e escadões, deixando
evidente que o espaço público é a principal preocupação. Os outros temas tratavam
de oficinas de sabão e artesanatos, além da
construção de hortas, especialmente no espaço das escolas.

Poder público
O desafio das regiões Norte e Sudeste mais especialmente a Norte - reside no fato
de que a continuidade ou a execução da
“maioria dos projetos depende do poder
público”, diz Cida Ribeiro. Do total de 77
projetos em andamento nas duas regiões
cobertas pela Associação Saúde da Família,
40% estão concentrados em revitalização de
áreas públicas, construção de praças, arborização, canalização de córrego e reforma
de escadões. São problemas que têm a ver
com a infra-estrutura urbana e especialmente no caso das escadas afetam não só a
população como também os Agentes. Além
de moradores do local, os ACS “transitam
por esses espaços públicos no desempenho
de suas atividades”.
Embora a execução da maioria dessas obras
de infra-estrutura dependa do poder público, a instituição parceira já anunciou seu
apoio na formatação de projetos e na mobilização da população, por meio de seus
Agentes de Saúde.

Reuniões com ACS na UBS Santa Maria, Região Norte.
Foto: Maíra Soares
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“Trabalho há oito anos com comunidades. De alguma forma, já conhecia os ensinamentos que o PAVS está trazendo. A novidade foi levar para uma região nova,
desconhecida para mim, ensinamentos e práticas que para muita gente são novos. Perus, que já tem um histórico de atuação, tornou-se uma comunidade mais
fortalecida com a implantação do PAVS, mas acho que poderíamos ter ido muito
além se houvesse mais organização e articulação política.”
Rodrigo Pinto Pacheco, 29 anos, psicólogo, atua nas regiões de Perus e Pirituba, na Zona Norte. Seu parceiro é a Unifesp.

Incubadora de projetos
A Gestora Regional do PAVS para a Região
Norte, Maria Célia Medina, tem 59 anos e
é médica sanitarista e médica ambientalista.
A caçula de seus três filhos está se formando
em veterinária. “Já é ambientalista e defensora dos animais silvestres”, diz a mãe.
Segundo Maria Célia, a fama de “incubadora de projetos” que a Norte possui vem
do trabalho que é feito para integrar todos
os atores dessa região. “O que aconteceu é
que estimulamos os Gestores Locais a pensarem ações junto com os Agentes Comunitários. Quando terminou a fase de capacitação do PAVS, fizemos um encontro em cada
Supervisão de Saúde para que os Agentes
apresentassem seus projetos”, diz. “Foi uma
surpresa, um evento de integração, de reflexão, que acabou sendo uma estratégia de
comprometimento. Isso foi importante para
que não houvesse uma interrupção entre
uma fase e outra do PAVS”, acrescenta.

Só a Saúde vai às áreas invadidas
Os desafios e prioridades da Norte são
bastante parecidos com os de outras coordenadorias. No nosso caso, estamos nas
fronteiras da cidade. O espaço que resta para
crescer são as encostas da Cantareira, que
são áreas protegidas, por isso as vilas vão subindo ali como ocupações. E, se a ocupação
é ilegal, o poder público não oferece nada.
Temos, então, que tratar de duas questões:
a vulnerabilidade dessas famílias que são pobres e sofrem toda sorte de penúria da natureza e o fato de serem ilegais, o que impede
que se apele para o poder público. Até que
a área invadida se torne legal, há todo um
processo que demora muito. Só a Saúde vai
às áreas invadidas. Há casos como uma chácara invadida no Parque Novo Mundo em
que havia apenas uma torneira para dezenas de famílias. Foi necessário que Gestores
do PAVS e Agentes Comunitários fossem até
a Sabesp para que outras torneiras fossem
instaladas.

“Foi uma
surpresa, um evento
de integração, de reflexão,
que acabou sendo uma estratégia de comprometimento.
Isso foi importante para que
não houvesse uma interrupção entre uma fase e outra
do PAVS”

A Gestora conta que a partir daí nasceu a
idéia de encontros mensais com os gerentes. “Sempre achamos que os gerentes são
atores fundamentais nessa construção do
PAVS e que a Saúde deveria assumir os projetos”, explica Maria Célia.
A seguir, percepções da Gestora Regional
sobre a atuação do PAVS na Zona Norte.
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Qualificando o olhar
“Qualificar o olhar do Agente de Saúde sobre o território em que atua.” A frase pode
parecer chavão, mas para o PAVS constitui
uma maneira simples, quase poética, de
resumir a proposta do Projeto. É enxergar
melhor tudo o que acontece no entorno.
E, quando se adquire maior compreensão
dos motivos pelos quais os fatos acontecem,
aprende-se a observá-los melhor e a agir de
forma a interferir no curso de suas ocorrências. É compreender a importância da promoção da saúde.
O “qualificar o olhar” passou a ser frase lembrada por atores dos diferentes níveis do Projeto, dos Agentes de Saúde e Gestores até os
envolvidos em esferas superiores. Por isso sua
citação é tão freqüente nesta publicação.
“Com o PAVS, houve um envolvimento
muito grande dos Agentes de Saúde para
as questões do meio ambiente. O programa
qualificou os olhares sobre o território”, diz
Ricardo Silva Pinto, reforçando e resumindo
a proposta do Projeto. Silva Pinto, 46 anos,
é o interlocutor para questões do Programa
Saúde da Família dentro da Coordenação de Saúde da Zona Norte, função que
o transforma em um dos atores essenciais
do PAVS. É ele quem faz a ponte entre as
instâncias superiores da Saúde e as instituições, as equipes de Saúde da Família e

o próprio PAVS, por meio da Gestora Regional da Norte. Silva Pinto também integra
o comitê informal organizado para reforçar
o trabalho do PAVS na região.
Silva Pinto é cirurgião-dentista e geógrafo
de formação. “Desde o início, o que cativou todos nós, e especialmente o Agente
de Saúde, foi a promessa de que o Projeto
não seria a priori só mais uma tarefa a ser
executada, porém, uma qualificação como
ser humano, permitindo a todos uma ampliação do conceito de saúde.”

“O olhar mudou bastante. Você passa
a ver as pessoas através de uma outra lente quando começa o trabalho
comunitário. Houve melhores instrumentalização, técnica e conhecimento com a implantação do PAVS, pois a
semente já estava na comunidade. O
principal ensinamento, para mim, foi
aprender a ouvir para compreender
melhor as pessoas. O maior desafio
que eu vejo é a falta de maior motivação no trabalho. As pessoas têm
condições de fazer um trabalho mais
amplo e constante, mas a timidez as
impede de avançar. Falta uma maior
mobilização.”
Francisco Lima, 38 anos, uma filha, arquiteto, atua pela
Unifesp nas áreas de Perus e Pirituba.

Espírito de mobilização
Ao longo do tempo, a prática do Agente
perdeu sua função de promotor de saúde,
para se tornar alguém voltado para a atenção à saúde. Segundo Silva Pinto, o Agente
de Saúde foi adquirindo um olhar com certo viés marcado pelo senso comum, que encara a Saúde como uma entidade que deve
curar e tratar da doença.

Reuniões com ACS na UBS Santa Maria, Região Norte. - Foto Maíra Soares
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O que o PAVS fez foi ampliar esse olhar para
identificar na comunidade os “verdadeiros
determinantes socioambientais” da Saúde.
“O PSF chegou como um programa voltado
à promoção da saúde. E nesse ponto o PAVS
veio ajudar muito.”
Com essa forma de pensar e agir, o Projeto
“vem ao encontro de tudo o que está sendo
discutido e tudo o que vem acontecendo
com o planeta”, diz Silva Pinto. “O PAVS
está lembrando, mesmo para as pessoas
mais simples, que os recursos são limitados.

permeando a vida da comunidade. Por outro
lado, Silva Pinto acredita que muitos Agentes já tenham se apropriado de certa capacidade e certa autonomia de articulação. “Eles
já conhecem pessoas em diferentes áreas de
atuação, desde catadores de cooperativas, associações de bairros, até gente da Sabesp, da
Limpurb, das subprefeituras. Muitos Agentes
já assumiram esse espírito de mobilização.”
Como interlocutor, Silva Pinto diz que a sobrevivência e os bons resultados do PAVS dependem de “costurar essa intersetorialidade”,
amarrando uma rede
com os diversos atores
da cidade, em cada
região.
Por acreditar que a
intersetorialidade é o
caminho mais indicado
para ações e mudanças na comunidade,
Silva Pinto afirma que,
se pudesse acrescentar algo ao PAVS, seria
uma “maior priorização nos projetos, desde
o início. Os projetos
envolvem e integram a
comunidade com mais
facilidade e vigor”, diz.

ACS da UBS Santa Maria,Região Norte, em ações de revitalização de áreas verdes. - Foto: Maíra Soares

Se não pensarmos assim, a equação não fecha, e nós caminhamos para um desastre.”
Para ele, é fundamental o treinamento de
sensibilização, pelo qual passaram todos os
atores do PAVS. É por conta dessa sensibilização que ele acredita na continuidade das
ações, independentemente do prosseguimento oficial. Segundo Silva Pinto, por um lado, os
Agentes estão mais capacitados para questões
ligadas ao meio ambiente, como a economia
de energia, a recuperação dos córregos, o
descarte do lixo, a arborização. Além disso, já
distinguem a importância da Cultura de Paz

ACS Cidália Maria oficializando a abertura das oficinas - Foto: Guiné Silva
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Entrevista
Maria Aparecida
Ribeiro
Interlocutora da parceira Associação
Saúde da Família junto ao PAVS

Ações dependem do envolvimento
de atores
Como vocês avaliam a integração entre
os setores público e privado na implantação do PAVS na região onde atuam?
As duas regiões, Norte e Sudeste, são muito
diferentes em vários aspectos. Na Norte, as
Unidades de Saúde estão geograficamente
mais concentradas, talvez por isso tudo flui
mais facilmente. As articulações com as
subprefeituras foram extremamente facilitadas
pelas supervisões de Saúde. Os Gestores Locais
tiveram trânsito livre no território e acesso
facilitado a órgãos públicos e privados da
região. Os Gestores conseguiram formar redes
de articulação com empresas locais, ONGs,
órgãos públicos e associações da comunidade.
Na Região Sudeste, as subprefeituras de Aricanduva e Vila Prudente foram bastante receptivas
também, facilitando o trabalho, o trânsito no

território e o acesso aos órgãos públicos. Na
subprefeitura da Penha foi diferente. Cada contato parecia ser o primeiro; para marcar um encontro na subprefeitura, era necessário o Gestor
Local solicitar ao Gestor Regional, que por sua
vez solicitava à Supervisão de Saúde, que então
marcava com a subprefeitura.
A excessiva burocratização nas relações dificultou e emperrou o processo nessa região, exigindo um esforço extra do Gestor Local.
O que mais pesou nas facilidades e dificuldades das ações?
Além da questão geográfica, pesam os diferentes níveis de liderança e gestão e as diferentes formas de exercício do poder. Afinal,
estamos lidando com pessoas, representantes
dos parceiros, coordenadores e supervisores
de Saúde, técnicos das subprefeituras, diretores de Unidades de Saúde, Gestores Regionais, Gestores Locais, Agentes Comunitários. Uma constatação importante: nos locais
onde tudo funcionou bem, sem dificuldades
para o desenvolvimento e a implantação dos
projetos, houve sempre uma atuação ativa
do gerente da Unidade e de suas equipes, da
Supervisão de Saúde e da subprefeitura. Nos
locais onde essa integração falhou, os projetos ficaram prejudicados. O parceiro nem
sempre tem como interferir.

“Minha função no PAVS é a de Educador. Faço parte de um grupo que está treinando
Agentes Comunitários que chegaram neste ano à Unifesp e não tiveram a fase de capacitação de 2007. Pude observar mudanças de comportamento entre as pessoas da
comunidade, desde o vocabulário, a maneira de agir e de pensar o meio ambiente e
as questões de saúde e trabalho. O grupo foi se formando e se fortalecendo aos poucos, e pude discutir questões como as de conflito relacionadas ao meio ambiente e à
saúde. Com a integração, passamos a tomar conhecimento do cotidiano das pessoas e
avançamos em todas as questões propostas, desde o menino que morreu sem atendimento médico até problemas que ocorrem dentro do trabalho das pessoas. Conhecer
esses Agentes e poder discutir essas questões foi, para mim, o maior ensinamento. Já
o maior desafio foi fazer o trabalho e conseguir implementar questões práticas direcionadas ao meio ambiente e às políticas locais.” Cristiano Vianna, 28 anos, psicólogo, atua pela Unifesp na

Zona Norte da capital
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Dá para assinalar possíveis ganhos e perdas
para a cidade com a implantação do PAVS?
Para os ACS, o ganho foi muito importante,
pois eles tiveram sua atenção despertada
para problemas dos quais antes não se
davam conta. A população, por meio dos
Gestores Locais, criou uma ponte com o
poder público. Ela aprendeu a reivindicar
e a apresentar possíveis soluções para as

questões da comunidade. Aprendeu a mapear
os problemas ambientais e de infra-estrutura
do bairro. Na ação feita na Cachoeirinha, por
exemplo, a população fez um trabalho de
mapeamento, orientada pela Gestora Local
e pelos ACS. Aprendeu uma metodologia de
mapear que pode ser replicada para outros
bairros. Trata-se de um ganho enorme para
a cidade. Está nas mãos do poder público
aproveitar esse aprendizado.

“Foi reproduzida uma frase por um dos nossos Agentes numa das nossas
reuniões que define tudo: ‘Uma consciência que desperta jamais volta a ser
como antes’. Essa frase revela que esse é o espírito de vários Agentes que,
antes da implantação do PAVS, não tinham noção de que os mananciais,
os reservatórios de água não podem ser poluídos. Eles não tinham idéia de
como o movimento micro do seu bairro interfere na cidade como um todo.
Hoje, têm noção de que poluir um córrego, a água que se tem, desagrega as
condições ambientais não apenas do bairro, mas da cidade inteira. Alguns
Agentes ficaram tão entusiasmados com o resultado do PAVS que estão com
a idéia de criar ONGs com finalidades ambientais. Outros grupos já estudam a
possibilidade de criar uma cooperativa de reciclagem e eles próprios gerirem
e ajudarem a administrar os resíduos. O PAVS me ajudou a visualizar melhor
como é a dinâmica sociocultural, econômica, educacional das pessoas que
vivem mais afastadas dos centros urbanos. Pude retratar a realidade de forma
mais nítida e passei a compreender melhor essas pessoas. Trabalhei com
duas unidades de subprefeituras, e os Agentes desses postos de saúde foram
muito presentes. Conseguimos, por exemplo, ministrar aulas dentro do prédio
da Unip da Marquês de São Vicente. A agenda é muito lotada, e isso causou
dificuldades entre os Gestores e Agentes de Saúde. Não basta a comunidade
ter boa vontade para dar continuidade ao Projeto, pois faltam informação e
alguém para costurar as duas pontas. É preciso capacitar material humano
para mobilizar recursos.”
Luiz Fernando Lopes do Espírito Santo, farmacêutico, trabalha para a Unifesp na Região Norte
(Nova Cachoeirinha, Casa Verde, Limão, Brasilândia e Freguesia do Ó).
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Carta de uma parceira do PSF ao secretário
do Verde
A Coordenação Regional da Associação Saúde
da Família, instituição parceira do PSF, escreve
ao secretário Eduardo Jorge relatando as lições
trazidas e aprendidas com o PAVS. O projeto
“abriu os horizontes, mostrando-nos o que é
possível fazer e como fazer”. “Essas pessoas
nunca mais serão as mesmas. Impossível voltar atrás. A questão ambiental se tornou, para
muitas, uma missão pessoal. Uma ideologia”,
diz a carta assinada pela coordenadora regional, Maria Aparecida Ribeiro.

Senhor Secretário Eduardo Jorge
A Associação Saúde da Família sentiu, desde
seus primórdios, a íntima relação entre
questões ambientais e agravos de saúde física
e mental da população, mais notadamente
pelos relatos e angústias trazidos pelos Agentes Comunitários de Saúde.

dade de Saúde, que, por sua vez, encaminhava a questão aos órgãos competentes...
O ACS se sentia, então, frustrado.
O que fazer diante da falta de retorno?
O PAVS abriu a caixa de segredos, trazendo
a resposta.
Em primeiro lugar, abriu os horizontes da
Associação Saúde da Família, mostrandonos o que é possível fazer e como fazer.
Em segundo lugar, o PAVS, por meio da capacitação, transformou aquelas “andorinhas
solitárias” e os demais ACS mesmo aqueles
que nunca tiveram uma única preocupação
ambiental em agentes ambientais em suas
comunidades.

Essa questão levou a Associação Saúde da
Família a mudar seu estatuto social, em 2003,
para incluir, entre outros, assuntos relativos
ao meio ambiente. Foi um passo importante;
conferiu à Associação uma competência legal, mas não nos deu instrumentos para intervenções efetivas.
Sabíamos que a questão passava pela educação e pela conscientização e sempre procuramos incluir questões ambientais em nossos treinamentos. Com essas informações, os
Agentes Comunitários mais sensíveis se sentiam aquela “andorinha solitária”, pois todos
os problemas, o lixo, o esgoto a céu aberto,
a contaminação do solo, esbarravam sempre
em algum órgão público ao qual eles não tinham acesso. O Agente levava o problema,
levantado e discutido na comunidade, para
sua equipe, que o levava à direção da Uni97

Foto: Nilda Rodrigues

Essas pessoas nunca mais serão as mesmas.
Impossível voltar atrás.
Simples. Como toda grande idéia de transformação.
A questão ambiental se tornou, para muitas dessas pessoas, um modus vivendi, uma
missão pessoal. Uma ideologia.
A Associação Saúde da Família teve a felicidade de contar com Educadores AmbientaisGestores de Projeto, entusiasmados guerreiros
militantes dessa ideologia: Carol, Jô, Edson,
Mônica, Adriane, Kelly e Sandro. Em todos os
casos, sentimos que eles conseguiram passar
todo o seu entusiasmo e mesmo empolgar os
ACS e a comunidade pertinente.

Senhor Secretário, existem muitas outras
tecnologias sociais, como as acima relatadas, com amplas possibilidades de replicação em outras comunidades. Acreditamos
que os Agentes Comunitários possam ser incentivados a relatar suas experiências, como
modelo para outras cidades.
Finalizando, Senhor Secretário, graças à
sua visão, foi iniciado um movimento de
conscientização que se propaga como onda,
em todas as direções, abrindo um amplo
quadro de esperança para São Paulo e para
o Brasil.

Os Educadores conseguiram despertar e estimular a criatividade, a capacidade de articulação e a vontade de fazer dos ACS. Fizeram também com que os ACS conseguissem
encontrar os canais de comunicação com as
autoridades competentes. Não para denunciar, mas para levar soluções.
Os ACS, junto com a comunidade, aprenderam a mapear suas regiões, fotografando
os problemas e pesquisando dados na internet, para escrever projetos e levá-los aos
subprefeitos. Isso se deu na Brasilândia,
onde 26 escadões foram mapeados via satélite e fotografados. Com a ajuda dos engenheiros da subprefeitura, um projeto foi
escrito e entregue ao subprefeito, num elevado exercício de cidadania. Coisa de povo
tocado por uma idéia.

Chang Waldman durante encontro de gerentes da saúde na Região Norte. - Foto:
Nilda Rodrigues

Os ACS aprenderam também a mapear as
entidades existentes em suas regiões: órgãos
públicos, associações de moradores, associações de classe, escolas, sindicatos, empresariado local, ONGs e muito mais, com
endereço, telefone, e-mail, pessoa de contato, tecendo uma grande teia de relacionamentos.
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A Saúde e os copos de vidro
Substituição de copos descartáveis de
plástico pelos de vidro. Uma idéia simples, mas que “pegou” em um encontro
realizado na Região Norte. Só nessa iniciativa, mil pessoas puderam participar
da campanha “Adote um Copo”. O meio
ambiente agradece.
Médica sanitarista e mestre em Sociologia,
Chang Chung Waldman, 58 anos, duas filhas, é responsável pelas ações de Vigilância em Saúde da Coordenação Norte. Sua
atuação não tem a ver diretamente com o
Programa de Saúde da Família, mas, como
seu trabalho sempre esteve relacionado aos
agravos provocados pela água, pelo lixo,
pelos animais e por todas as questões relacionadas ao meio ambiente, ela se integrou
totalmente às propostas do PAVS. Foi assim
que passou a fazer parte do comitê informal
na Zona Norte em associação com o PAVS.
O “Comitê da Norte” vem trabalhando diretamente com os técnicos do NGD, o Núcleo
de Gestão Descentralizada, que representa a
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente em
cada subprefeitura. São eles que facilitaram
e se tornaram parceiros de inúmeras ações
impulsionadas pelo PAVS, como plantio de
árvores, recuperação de espaços públicos e
coleta seletiva do lixo.
“Nós sempre fizemos ações ligadas às
questões ambientais, mas nunca tivemos
a clareza da necessidade de que todos fizessem sua parte para uma melhor qualidade de vida”, diz Chang.
Chang reforça uma questão importante
quando se trata com pessoas que têm mais
vivências do que escolaridade formal. “Os
Agentes de Saúde, por exemplo, já estavam
habituados a observar o cenário que percor99

riam e a falar com as famílias sobre questões
que prejudicavam a saúde, mas, quando
pedimos a eles que colocassem essas observações no papel, foi um grande desafio. Para
eles, a prática era mais fácil.”

“A mudança mais importante que
notei foi a de comportamento, hábitos.
Todos nós, Gestores e Agentes, de certa
forma, ficamos expostos aos olhares,
e isso faz com que tomemos uma
posição. Se estamos ali como agentes
transformadores, há que se ter atitude,
postura. Caminhei com um Agente de
Saúde em sete das nove áreas da minha
região de atuação, fotografamos tudo.
Depois, voltamos ao local e tivemos a
oportunidade de ver as transformações.
Notamos que nessa segunda caminhada
tínhamos uma postura diferente: o que
antes era indiferente agora víamos com
outros olhos. O que não incomodava
tanto agora incomoda. Entre os locais,
havíamos estado na “cachoeira”, que
na verdade é um esgoto, e lá tínhamos
registrado alguns pontos viciados de
lixo. Hoje, não é mais. Fica numa esquina,
o morador retirou todo o lixo, cobriu a
área com plantas e colocou uma placa
“Não jogue lixo”... São coisas simples,
mas que fazem muita diferença. Na
implantação do projeto, eu me sentia
muito solitária; era como se estivesse
defendendo uma causa sozinha. Fiquei
angustiada, tive medo, não sabia com
quem poderia contar. Depois, vi que era
possível, e foi muito boa essa sensação.
Venho de uma formação técnica e o
PAVS abriu os meus horizontes.”
Maria Conceição C. da Silva, 42 anos, bióloga, região norte.
Trabalha para a parceira Santa Casa.

Gerentes estudam implementação de ações do PAVS - foto: Nilda Rodrigues

Para a médica, o desafio é organizar, estruturar e viabilizar os projetos pensados por
aquelas pessoas que estão lá na ponta, no
território. “Temos que entender o que eles
estão pleiteando e saber o que é possível
dentro da nossa governabilidade.”
Uma ação que teve resposta imediata da
população foi a campanha “Adote um
Copo”, uma proposta simples, mas de grande
importância. Num encontro regional, em
junho de 2007, na Associação Paulista de
Cirurgiões Dentistas, mais de mil pessoas levaram para casa copos de vidro doados por
uma empresa. A idéia era deixar de lado os
copos descartáveis, que enchem os cestos
de lixo e depois vão parar nos lixões.
Considerando que metade das pessoas levaria esses copos para seus locais de trabalho, em um mês seriam pelo menos 50
mil copos descartáveis que deixariam de ir
para os aterros sanitários.

Além do “comitê” que estabelece parceria
com os gerentes, a Coordenação Norte incluiu em seu plano de metas para 2008 as
ações que o PAVS vem desenvolvendo na
região. Há metas para a Assistência e metas
para a Vigilância em Saúde. Nas metas da
Vigilância, foram incluídas as teses do PAVS,
com o título “Gestão Ambiental na Agenda
da Saúde”. “O plano de metas encaminhado prevê um cronograma de atividades em
que se estabelece que é preciso dar continuidade às ações do PAVS”, diz Chang.
Significa que a Coordenação assumiu a continuidade das ações e projetos do PAVS.
A Coordenação Norte também encaminhou
ao Plano Municipal de Saúde a proposta
de inclusão das teses relacionadas ao meio
ambiente e à saúde defendidas pelo PAVS.
Se aprovadas, o PAVS deixa de ser um
Projeto para se tornar uma política de ação
da Secretaria da Saúde.
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“O impacto começa em nós mesmos. Tenho experiência na área de saúde, mas
mudei muito a concepção e agreguei a filosofia ambiental. Minha mudança tem
tudo a ver com os Agentes Comunitários. Na segunda etapa do processo, de implantação de projetos, ficou evidente quanto mudou a vida da comunidade, a
vida das famílias. Incorporamos essa filosofia, tanto que a coleta seletiva do lixo
está tão impregnada nas pessoas a ponto de elas cobrarem quando ninguém
passa para pegar o lixo. As pessoas ligam, cobram e difundem o telefone para
toda a comunidade. Elas também não tinham idéia de quão prejudicial é o óleo
de cozinha. A partir da implantação, passaram a fazer sabão com o óleo ou enviar
o material para as cooperativas. Fizemos um trabalho de educação quando ficou
claro que o equilíbrio ambiental não é apenas curtir árvores; vai além. É olhar
para mim mesmo e me ver com postura adequada e fazendo parte da natureza
como ser humano. Trata-se de um processo contínuo de ação e reação. A forma
como interajo com o meio ambiente interferirá diretamente na nossa qualidade
de vida. O maior desafio foi conseguir incluir a agenda de trabalho do PAVS no
cotidiano dos Agentes de Saúde. Encontrar um espaço dentro do Posto de Saúde
para discutir o Projeto foi muito difícil. O PAVS, num primeiro momento, não
estava sendo visto como um projeto de ação local por conta da falta de tempo.
Quando percebi que não conseguiria parar todos os Agentes de Saúde ao mesmo
tempo, optei por dividi-los em grupos e fazer encontros semanais e, uma vez por
mês, reunir todos. Precisei me readaptar para desenvolver um processo de trabalho que não fosse prejudicial aos Agentes, que não podem parar. Entendo que,
para dar continuidade ao PAVS, seria necessária a sensibilização da rede local,
com escolas, associações, a fim de que a comunidade tenha autonomia para dar
prosseguimento ao Projeto.”
Ana Paula Moreira, 30 anos, assistente social, atua pela Unifesp em Pirituba, Zona Norte.

“O PAVS trouxe uma mudança de comportamento muito clara em todos os seus participantes. As preocupações com as questões ambientais com vínculo social e de saúde agora
são muito claras; é possível perceber que não é apenas uma montanha de lixo que fica nas
esquinas das ruas. Quando o material é descartado da maneira incorreta, recursos naturais
são desperdiçados, ratos proliferam, aumenta o número de doentes. O mesmo raciocínio é
visto quando se fala em córregos poluídos, vazamento de água na rua, desperdício de energia e alimentos, etc. Como ensinamento, posso dizer que foi a vivência com a comunidade,
vê-la de outra maneira, como um potencial de idéias e soluções para os desafios do cotidiano, e não como um monte de problemas a serem resolvidos pelo poder público. Na subprefeitura Freguesia-Brasilândia, o relacionamento foi muito bom com a Rosana Chaves,
arquiteta e supervisora de Planejamento Urbano, mas não houve a participação do subprefeito nas ações. Referente à Supervisão de Saúde da mesma região, o atendimento foi
muito bom e participativo, estando as interlocutoras prestando o apoio necessário. Para
fortalecimento, sugiro que os subprefeitos sejam envolvidos de maneira mais direta, por
meio dos Secretários Municipais, que os ACS tenham maior flexibilidade dentro da sua rotina de trabalho para tratar de temas ambientais e, ainda, que os gerentes estejam mais
integrados ao Projeto.” Edson Manoel dos Santos, 22 anos, graduado em ciências biológicas, é Gestor da Região Norte,

contratado pela parceira Associação Saúde da Família de Brasilândia.
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“A transformação social com que tanto sonhamos, na verdade, começa com uma
pequenina ação individual. Dessa forma, posso afirmar que percebi o início de
uma transformação social! O PAVS provocou uma grande mudança nas relações
entre as pessoas que atuam nas UBS, rompendo um ciclo e reinaugurando outro,
mais saudável, mais próximo, em que todos estão envolvidos e preocupados com
o meio ambiente, amplamente percebido. Notei que os Agentes Comunitários
tiveram um grande crescimento pessoal e como profissionais nesses quase dois
anos em que estivemos juntos. Hoje, eles são mais críticos e, por isso, mais participativos. Parafraseando Ghandi: “Eu sou a mudança que quero para o mundo”.
Na minha região, a supervisão contou com duas interlocutoras, a Niki e a Silvia,
que deram muito apoio o tempo todo. A subprefeitura, nem se fala! A Rosana
Chaves, supervisora de Planejamento Urbano, foi o contato-ponte, e foi maravilhosa! Até um curso de iniciação ao Planejamento Urbano com orientação sobre
leitura dos mapas e interpretação do planejamento regional nós montamos juntas, e ela o ministrou, inclusive com apostila e direito a um conjunto dos mapas.
Claro que não foi possível levarmos todos os Agentes para fazer o curso com ela,
mas tivemos dois Agentes de cada UBS da região, o que foi muito positivo. Além
disso, levei os Agentes que fizeram projetos de questões de infra-estrutura, como
escadões e praças, para a sala da Rosana, e ela teve a atenção de mostrar no
computador as áreas e passar todas as informações necessárias para o projeto.
Os Agentes estão bastante motivados, e a terra, bem fértil nas UBS; então, a idéia
número 1 é: não deixem a coisa esfriar. A idéia é de que em cada parceira fiquem
pessoas para coordenar as ações e os projetos das UBS. Isso é imprescindível.”
Joanice Barbosa Parmigiani, 49 anos, pedagoga, mestre em educação, é Gestora na Região Norte, contratada pela parceira Associação Saúde da Família.

“Eu descobri novas realidades. Realidades esquecidas por muitos, mas que são
potencialmente ricas, pois se trata de saberes de gentes. Descobri-me mais atenta
à cidade. Os Agentes, os médicos, os enfermeiros e a comunidade perceberam
que podem mudar atitudes e, com isso, melhorar a vida no território. O PAVS
foi o agente disparador desse movimento de transformação. O Projeto ajudou a
fortalecer a minha percepção sobre o espaço e as mudanças culturais, sociais e
ambientais que podem ocorrer a partir de ações simples. Na região de Casa Verde,
Cachoeirinha, Limão, a rede de cooperação formada foi fabulosa. A subprefeitura,
a Coordenadoria de Assistência Social e Desenvolvimento (Casd), os empresários
da região e a Saúde, entre muitos outros parceiros, deram apoio constante às
ações locais do PAVS. Montamos um atlas da dinâmica socioambiental na região,
localizando as ações realizadas no território e ajudando na troca de experiências.
Creio que, para a continuidade, deva-se intensificar a participação nos encontros
de Agenda 21 locais, para a troca de experiência e o fortalecimento de redes de
cooperação.”

Ana Carolina M. Ayres, 29 anos, formada em história e com especialização em história social, é Gestora na Região Norte,
contratada pela parceira Associação Saúde da Família – Norte (Cachoeirinha, Casa Verde, Limão).
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Região Sul: o desafio do lixo e das águas

Uma cidade dentro da cidade. Entre as regiões
da capital paulista, a Sul é a que possui a maior
área, o número mais elevado de habitantes e
o maior contingente de profissionais envolvidos no PSF. Os desafios relativos à preservação
ambiental e à promoção da saúde são proporcionais ao tamanho da região mas a criatividade e o empenho dos Agentes em melhorar
a qualidade de vida da população, também. O
lixo, uma das principais questões da Zona Sul,
merece atenção à parte. Tanto que, ali, os moradores que acabam fazendo da recolha do lixo
uma forma de sobrevivência vêm se organizando, na esperança de formar uma cooperativa.
Nome, eles já têm: não são mais catadores; são
“cuidadores do meio ambiente”.
A Sul é a maior das cinco Coordenadorias
de Saúde. Ganha em todos os quesitos: tem
a maior área, cerca de um quarto do município. A maior população, 2,52 milhões
de habitantes. O maior número de pessoas
atendidas e profissionais envolvidos dentro
do Programa Saúde da Família (PSF): são 75
Unidades de Saúde com PSF, 409 equipes e
2.184 ACS. A capacidade de atendimento
dessas equipes é de 1,63 milhão de moradores, o que significa uma cobertura de
64,5%. A média de cobertura do PSF em
toda a cidade é de 37,1%. Mesmo em áreas
com as mesmas carências, como a Zona
Leste, a cobertura não chega a 36%.

Descarte de lixo na comunidade da UBS Paraisópolis II. - Foto: Marcel Nascimento.

A Coordenação Sul apresenta outros diferenciais, como o maior número de parceiros
do PSF (seis no total), enquanto a da Zona
Leste tem apenas um. Além da extensão, a
Coordenação Sul possui, dentro de seus limites, a maior área de mananciais, por isso
as águas, o lixo e as ocupações ilegais estão
entre os maiores desafios. A região abastece
de água cinco milhões de pessoas da Grande
São Paulo. “A área de Parelheiros e Marsilac é
toda de mananciais, por isso a ocupação deveria ser estritamente controlada, mas não é”,
afirma Walter Tesch, subprefeito de Parelheiros. O Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) da área é dos menores da cidade.
Enquanto Marsilac consiste praticamente
em uma zona rural, com duas tribos de índios estabelecidas, a Coordenação Sul tem
grandes favelas, como a de Paraisópolis, e

ACS visitam o Parque Nabuco. - Foto: Cynthia Thornberry

105

alguns dos bairros mais violentos da cidade.
Trata-se da única região onde a terceira causa de morte são os homicídios, depois das
doenças isquêmicas do coração e das cérebro-vasculares. Em todas as outras regiões, a
pneumonia é a terceira causa.

“Na primeira fase, a princípio os
Agentes pensaram que o PAVS era
só capacitação, esses cursos contínuos, e houve alguma resistência.
Conforme as aulas foram se desenvolvendo com muitas atividades,
eles foram percebendo que a relação entre saúde e meio ambiente
é muito importante para uma melhor qualidade de vida e abraçaram
o Projeto. Para mim, o que me
acrescentou foi o trabalho de desenvolvimento e capacitação com
meio ambiente e saúde, na prática.
Foi verificar a aplicação do que foi
planejado e, principalmente, ver
a mudança de comportamento de
Agentes Comunitários, enfermeiros,
alguns gerentes e a comunidade. Foi
muito gratificante. A subprefeitura
de Campo Limpo desde o início entendeu a proposta na área da Saúde,
como as parcerias no Departamento
de Obras, na comunicação e a participação da Agenda 21. Penso que,
para haver continuidade, precisa-se
de algumas adaptações relacionadas às necessidades de cada região e
dos parceiros.”
Tânia Lúcia Mattar Silveira, 50 anos, bióloga, Gestora da
Região Sul, contratada pelo parceiro Albert Einstein.

Uma lista de projetos
Apesar dos desafios, a Zona Sul vem registrando, no Banco de Projetos, o maior

número de intervenções e ações. Uma das
iniciativas dos Gestores, Agentes Comunitários e moradores que chamou bastante a
atenção foi o projeto que deu nome às ruas
e colocou números nas casas de uma favela.
“Antes, era apenas um aglomerado de três
mil habitantes, sem endereço próprio nem
identidade. Hoje são pessoas que moram
na Viela das Margaridas, na Rua das Rosas,
na Rua dos Gerânios, com números nas portas feitos de lata reciclada”, diz Edir Daher
Haddad, interlocutora da Coordenação Sul
de Saúde no PAVS.
Na lista dos mais de cem projetos, a maioria
tem a ver com a água e o lixo, envolvendo
coleta seletiva, identificação de pontos de entulho e o abandono indevido de materiais. “É
o nosso maior desafio, porque estamos junto
das represas e as áreas são tão grandes que
não há controle sobre o descarte indevido do
lixo”, diz Camila Pilósio Botelho, Gestora Regional do PAVS, na Região Sul .

Equipes do PAVS promovem apitaço na região da UBS Jardim Olinda. - Foto: Maíra Soares

O nome e o tema de alguns dos projetos ilustram a variedade e a diversidade das iniciativas que o PAVS está permitindo. Refletem as
perspectivas de uma região gigantesca ainda
bastante carente da presença do poder público. Além da reorganização dos catadores e da
reciclagem do material, bem como de hortas
e oficinas de sabão atividades desenvolvidas
pelo PAVS em todas as regiões da cidade,
chamam a atenção projetos e ações como
“Minha Escola é um Parque”, “Formação de
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Agentes Socioambientais”, “Confeccionando
Fornos Solares”, “Visitando e Conhecendo
Áreas de Mananciais Preservadas”, “Educação
Ambiental com Teatro”, “Oficinas de Paz na
Comunidade” e “Grupos de Artesanato”.
Algumas UBS da Coordenação Sul já tinham
tomado a iniciativa de criar conselhos gestores
nas unidades. Reúnem, além do gerente, um
representante da comunidade, de alguma
associação de bairro, alguém do PSF. “É um
grupo de quatro a cinco representantes que
tem um papel de Gestor Regional, de articular
com a subprefeitura, com alguns órgãos públicos”, diz Camila. “Com o PAVS, conseguimos
implantar esses conselhos gestores em algumas
outras unidades. A criação desses conselhos
era a proposta inicial do PAVS para dar sustentabilidade ao Projeto, e aqui na Sul tivemos a
facilidade de encontrar alguns já montados.”

ACS na Viela Jorinda Sabino no Grotinho em Paraisópolis - foto: Guiné Silva

PAVS faz “diagnóstico imediato” das necessidades dos
moradores
A Gestora Regional da Região Sul no segundo
período do PAVS, Camila Pilósio Botelho, é
arquiteta e urbanista. Especialista em direito
ambiental, foi Educadora da parceira Cejam
na primeira fase do Projeto. Camila, 27
anos, acredita que o PAVS constitui uma das
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mais importantes iniciativas que envolvem a
população e o poder público e lidam com
saúde e questões ambientais.
“O PAVS funcionou muito bem como uma ferramenta de diagnóstico imediato. Os Gestores
Locais vão para a ponta e, junto com os Agentes Comunitários, identificam o problema.

“Eu percebo que, com o PAVS, as pessoas souberam desenvolver métodos
para preservar o meio em que vivem.
Colocaram em prática as atividades
desenvolvidas; saíram da teoria e vivenciaram a prática de preservar, mudando conceitos, hábitos e atitudes,
tendo até um consumo mais responsável. Aprendi várias coisas, entre
elas que, antes de colocar qualquer
ação em prática, é preciso planejar;
aprendi a lidar com opiniões e divergências distintas. Pude conhecer
uma realidade da Região Sul de São
Paulo da qual eu não tinha conhecimento; descobri todo o sistema desenvolvido pelo SUS. O PAVS me
ensinou que sou capaz de fazer atividades que eu nem imaginava.
Em algumas equipes de Saúde tive
boa aceitação, porém faltou informação/divulgação da realização do Projeto dentro das equipes. Quanto ao
futuro, acho que deveria haver incentivo, de alguma forma, aos ACS que
estão participando dos projetos para
que eles não caiam no esquecimento;
colocar as ações realizadas pelo Projeto como produção no Sistema de
Informação da Atenção Básica (Siab)
e diminuir as cobranças das metas
de Visitas Diárias (VD), de modo que
o ACS possa desenvolver atividades
voltadas para o PAVS.”

Ricardo Jun NagatoshiI Yamamoto, 29 anos, graduado em
fisioterapia, é Gestor da Região Sul, contratado pela parceira
Unisa.

O papel mais importante do PAVS tem sido
o de diagnosticar, levando para os gabinetes
informações que as pessoas que estão lá
em cima não enxergam”, afirma a Gestora.
Como exemplo, ela cita o abastecimento
de água. Os responsáveis afirmam que o
atendimento chega a quase 100% na Zona
Sul, mas você vai de porta em porta e vê que
há regiões onde a água não chega.
Camila mora na Vila Olímpia, próximo ao
Parque Ibirapuera, e a Unidade Básica mais
distante que visita, no ponto mais extremo
da Zona Sul, fica dentro da área de manancial de Marsilac, onde está a UBS gerida pela
Universidade de Santo Amaro (Unisa). “De
Marsilac até Itanhaém são 38 quilômetros, e
de Marsilac até a minha casa são 60 quilômetros. Fica mais perto eu descer para o mar do
que voltar para casa”, ela brinca. Para estar às
10 horas na região de Parelheiros-Marsilac, a
Gestora conta que sai às 5h30 de casa.
A seguir, trechos de sua entrevista.

Acesso difícil
Na favela de Paraisópolis, há duas Unidades
Básicas de Saúde, administradas pelo Hospital
Albert Einstein, que é parceiro do PSF e mantém um programa chamado “Einstein na Comunidade”. Ali pudemos desenvolver muita
coisa, mas em muitas unidades só contamos
com a presença dos Agentes e dos Gestores Locais. Em muitos lugares, não pudemos informar
a população de que haveria uma ação.

Gestor e Agente fazem a ponte

Os Gestores Locais vêm tendo uma relação
admirável com os Agentes de Saúde. Os
Gestores ensinam aos Agentes aquilo que
aprenderam com o PAVS, e os Agentes fazem
aquilo que sabem que podem fazer.

Lixo é o maior desafio

O maior desafio dessa região é o lixo, como

parece ser na cidade toda. Mas aqui nós
estamos junto das represas que abastecem
grande parte da população. É mais preocupante; é chocante ver tanto lixo na água. Oficialmente, a coleta existe. Segundo a Ecourbis (empresa que atua na região), a coleta
na Zona Sul atinge praticamente 100%, mas
não é o que vemos no território. Há, sim,
uma coleta, mas o problema são as muitas
vielas e os becos estreitos onde o caminhão
não entra. A população joga o lixo no córrego
atrás das casas, porque é mais fácil fazer isso
do que sair da viela e caminhar até a rua por
onde o caminhão passa. Há um problema
de educação e um problema da coleta. A
Ecourbis garante que na favela de Paraisópolis a coleta atinge 100%. Em algumas áreas
de Paraisópolis, os lixeiros chegam a caminhar 20 quilômetros dentro da própria área,
para conseguir recolher todo o lixo desses
locais onde o caminhão não entra. Ele vai a
pé por outro caminho, pega o lixo lá e o traz
para o caminhão. Aí, vai de novo, carrega o
que ele pode carregar.

“Os Gestores
Locais vêm tendo
uma relação admirável
com os Agentes de Saúde. Os
Gestores ensinam aos Agentes
aquilo que aprenderam com
o PAVS, e os Agentes fazem
aquilo que sabem que
podem fazer.”

Tratores e “desfazimento”
Como são áreas invadidas, acontece com
freqüência o que a Prefeitura chama de
“desfazimento”: as famílias são retiradas, os
tratores derrubam tudo, e aquele lugar vira
um ponto de entulho. Há projetos na região,
como o “Defesa das Águas”, que participam
desses “desfazimentos”: informam à subpre108

feitura que alguém invadiu uma área e os
tratores vão lá e derrubam tudo. Existe uma
notificação, mas trata-se de uma população
que, saindo dali, não tem para onde ir. Derrubam num dia, e no dia seguinte já há barraco sendo erguido.

ciedade, que têm os mesmos direitos que
eu tenho. Antes de tentar mediar qualquer
coisa, é preciso trazê-los para perto, fazer
com que se sintam parte integrante daquilo.
Existem regiões na Sul que têm associações de
bairros, têm uma tradição de organização.

É muito difícil trabalhar com essa população,
mas estamos sempre tentando. Há outro caso
complexo, que é um conjunto de prédios da
CDHU cujas obras foram paralisadas. Os prédios estão lá abandonados, com os vergalhões
enferrujados para fora, sem acabamento, sem
nada. São 12 ao todo, e todos foram invadidos. Há centenas de famílias. Com muito
esforço, os Gestores e Agentes tentam ações,
como tirar pessoas doentes, mulheres grávidas e levá-las até uma Unidade de Saúde.

O Jardim Ângela, por exemplo, que já foi o local mais violento da cidade, conta com uma
mobilização com a Igreja Santos Mártires e
o padre Jaime. Ele começou há muitos anos
e agora está colhendo os frutos. É uma instituição respeitada e reverenciada. Eu queria
dizer que o PAVS está longe de resolver tudo,
mas como diagnóstico imediato ele é uma
ferramenta fundamental.

ACS na Viela Jorinda Sabino no Grotinho em Paraisópolis - foto: Guiné Silva

Antes da paz, a dignidade
“A Cultura de Paz é uma questão muito
ampla que acabamos exercitando, às vezes
sem saber, embora seja um tema que não
conseguimos abordar diretamente. Porque
nós estamos um passo antes. Ainda estamos
tentando dizer que eles fazem parte da so109

“Vi mudanças de
linguagem, de vocabulário,
de atitudes, pequenas e grandes.
Aumento e despertar da responsabilidade ambiental tanto nos Agentes
quanto nos enfermeiros, médicos e
gerentes das Unidades.”
Nadia F. Menin de Souza, 23 anos, graduada em Ciências
Biológicas, Gestora na Região Sul, contratada pela
parceira Unasp/PSF da Zona Sul.

O papel dos subprefeitos
São Paulo está dividida em 31 subprefeituras. São “poderes executivos” descentralizados com o privilégio de diagnosticar de perto as prioridades e necessidades da região.
Na construção do PAVS, o subprefeito tem o
papel de avaliar as propostas trazidas pelos
Agentes e Gestores e facilitar sua execução.

Marsilac é seu primeiro cargo público. Trata-se de uma região especial, com 180 mil
habitantes, o menor IDH da capital paulista
e uma área de 353 quilômetros quadrados,
que inclui as duas grandes represas da cidade. Cerca de cinco milhões de pessoas da
Grande São Paulo dependem da água que
sai dali.

Subprefeito, na prática, é o prefeito
de sua região. Ninguém melhor do
que ele para saber das demandas
dos moradores, porque está ali perto. E ninguém mais indicado para
conclamar outras secretarias quando a operação envolve uma diversidade de ações, como limpeza de
córrego, retirada do entulho, coleta
de lixo, caça a ratos, plantio de árvores e recuperação de áreas.
Uma vez convencido da importância
dessas ações, o subprefeito desempenha importante função em suas execuções.
Cabe aos órgãos e instituições que o cercam
convencê-lo dessas necessidades. Nesse ciclo
de realizações, o PAVS diagnostica os problemas, aponta, cobra e realiza as ações. Trata-se
do mesmo mecanismo empregado pelos Agentes do Programa Saúde da Família, que levam
aos gerentes de suas unidades as questões de
saúde dos moradores. A diferença agora é que,
formados e acompanhados pelos Gestores do
PAVS, os Agentes de Saúde também informam
as famílias sobre questões ambientais, observam
o entorno e propõem projetos e soluções.

Região Sul, comunidade da UBS Alto do Riviera. - Foto: Marcel Nascimento

Na construção das diretrizes que norteiam
o PAVS, o subprefeito é um ator de fundamental importância. As subprefeituras materializam a descentralização das ações do
Executivo.
Tesch, como a maioria de seus colegas, considera o PAVS uma ferramenta fundamental
para a construção de uma cultura de intersetorialidade. Mas pensa que poderia ter tido

Uma subprefeitura com desafios
de cidade grande
O sociólogo Walter Tesch, 65 anos, é um
dos 31 subprefeitos da capital. Tem várias
especializações em questões ambientais
no Brasil e em países da América Latina e
afirma que a subprefeitura de Parelheiros-

ACS da UBS Mata Virgem participam de encontro de catadores - Foto: Marcel
Nascimento
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uma atuação mais próxima dos Gestores do
PAVS, de modo que eles se inteirassem mais
rapidamente do perfil da região.

os mananciais não é apenas preservar o fornecimento de água agora, é a preservação
do trabalho no futuro para toda essa gente.

A seguir, alguns dos comentários do subprefeito.

“A mudança foi significativa para os
colaboradores. O olhar mais atento
para as questões de saúde ambiental
e a mudança de hábito para algumas
ações foram bem resolutivos. Eu me
aprofundei mais nas questões relacionadas à saúde e descobri o tesouro
que é o PSF para as ações socioambientais com a saúde. Isso despertou
um olhar interessante, o da preservação com prevenção e promoção, e
agora percebo quanto é importante
trabalhar saúde e ambiente; a importância do trabalho intersetorial.
Com a subprefeitura, a minha relação
sempre foi muito tranqüila, e com as
equipes de Saúde, também. A nossa
instituição é muito respeitada, e isso
ajudou a abrir portas. Para a continuidade dos projetos, penso que
se devam usar os recursos do Fundo
Especial do Meio Ambiente (Fema)
para viabilizar parcerias com outras
secretarias e instituições.”

O PAVS fortaleceu a rede de Agentes Sociais
Quando os Educadores vieram para cá, ainda
no ano passado, tivemos uma longa conversa, porque eles trabalhariam com o pessoal
daqui e precisavam saber qual era o conceito de desenvolvimento local, bem como
a nossa especificidade dentro da cidade. Eu
disse: “Vocês vão trabalhar com os Agentes
Comunitários de Saúde; se há alguém com
sensibilidade e interesse pela região, são
eles. Eles sabem o que acontece aqui”. Nós
fizemos questão de passar aos Educadores o
máximo de informações sobre essa região,
que é bastante diferente do conjunto da cidade. Eles contribuíram muito para melhorar
a rede de Agentes Sociais, grupos que atuam
em diversas áreas, mas que não tinham uma
relação entre si. Eu estive presente no balanço da primeira fase do PAVS, em junho
de 2008, que aconteceu no Solo Sagrado,
espaço da Igreja Messiânica, no bairro Jaceguava. Nossa preocupação era com a fragilidade dos Agentes de Promoção Social (APS)
e dos Agentes de Saúde. Pela apresentação,
observou-se que os conceitos estavam bem
assimilados. Os ACS e APS são mediadores
muito importantes.
A questão principal nessa região toda é a
água, uma qualidade ambiental que proteja
esses mananciais, e isso eu vi contemplado
na apresentação. O nosso território equivale
a um quarto de todo o município de São Paulo. São 353 quilômetros quadrados, e toda
essa área está dentro de área de mananciais.
Há muitas ocupações irregulares, e é preciso convencer as pessoas de que respeitar
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Jussara Cássia da Silva, 29 anos, graduada em turismo
com ênfase em marketing e pós-graduada em educação
ambiental, é Gestora da Região Sul, contratada pela parceira
Associação Congregação de Santa

“A área é toda de mananciais, por isso a
ocupação deveria ser estritamente controlada, mas não é. Trata-se de uma das áreas
de mais rápido crescimento em São Paulo. O
Rio Caulim, que corre para a Guarapiranga,
recebe afluentes contaminados por esgotos.
O Estado age como pronto-socorro, como
bombeiro, corre quando as moradias passam
a ser ameaçadas pelo desmatamento. Condomínios são abertos ilegalmente na região,
e, apesar da reação dos órgãos públicos, as
ocupações crescem mais rapidamente que
as decisões oficiais.

Para os moradores, ocupantes, invasores,
é difícil compreender que a área significa
uma proteção às fontes de abastecimento
de grande parte de São Paulo. A sobrevivência é o que conta, o que é compreensível.
Dizer que cerca de 50% da água consumida
em São Paulo vem de fora do município, e
mesmo de fora do Estado, é uma informação
que nada diz a eles.
Daí a necessidade de um investimento muito
especial nessa região, nas questões de proteção ao meio ambiente.

Região Sul UBS São Carlos - Foto: Marcel Nascimento

Acho que o PAVS veio trazer uma grande contribuição. Mas os programas não podem ser
apenas uma intervenção e pronto; precisam
ter continuidade. Há muitos programas que
se sobrepõem, que não se comunicam, não
se completam. Os esforços são perdidos.

Educadores, Gestores e Agentes de Saúde
nas mudanças trazidas pelo Projeto.

Recuperação da cidadania
“Eu vi projetos muito simples que fizeram
muita diferença na Região Sul, onde sou
interlocutora da Coordenadoria de Saúde
junto ao PAVS. Um deles aconteceu numa
favela. Antes, era um aglomerado de três
mil pessoas, sem endereço próprio nem
identidade. As pessoas não tinham sequer
como receber cartas e contas de luz. Com
a parceria dos Gestores, os Agentes conseguiram colocar nome nas vielas. Hoje as
pessoas moram na Viela das Margaridas, na
Rua das Rosas, na Rua dos Gerânios, com
números nas portas feitos de lata reciclada.
Os moradores recebem cartas na porta e já
podem dizer a outras pessoas onde moram.
Ou seja, é um projeto de recuperação da
cidadania, também. Em outra ação, foi feito
um concurso de logomarca para identificar
quem fazia a reciclagem, e a imagem era
colocada na porta daqueles que aderiram à
iniciativa. Assim, os catadores que passavam
sabiam que aquela família separava o lixo
do reciclável.

Viela das Margaridas
A interlocutora da Coordenação Sul de
Saúde junto ao PAVS, Edir Daher Haddad,
54 anos, é graduada em odontologia e,
como ela mesma gosta de se apresentar,
“RH de desenvolvimento de coração”. Edir
se entusiasma ao falar da iniciativa que garantiu uma denominação às ruas que antes
não tinham nome e do envolvimento de

Distribuição de bags para os catadores. - Foto: Maíra Soares

“Os Gestores e os Agentes conseguiram conquistar o coração das enfermeiras, levá-las
para os eventos na comunidade. E, juntos,
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Jovens da Região do UBS Alto do Rivieira - Foto: Maíra Soares

montaram até uma barraca na feira para ensinar como reaproveitar verduras, legumes.
A questão da cidadania é muito forte nesse
projeto. Fez com que moradores das periferias passassem a perceber que são pessoas
com direitos e poder de transformação.”
Segundo Edir, toda a equipe da Coordenadoria Sul “abraçou inteiramente a proposta
do PAVS”. “O secretário Eduardo Jorge trouxe
a proposta no fim de setembro de 2006, e
todos nós fomos cativados. Como sempre
gostei de trabalhar com ele, compramos a
idéia de corpo e alma. Acompanhei o processo desde o começo. Começamos a pensar como trabalharíamos com os Educadores,
com todos os desafios que viriam.”
Edir conta que selecionaram Educadores de
“todas as tribos”, inclusive um professor de
educação física que, apesar de não possuir
um histórico com o tema, demonstrava muito
entusiasmo. “Depois, começamos a trabalhar
com os Agentes de Saúde. No começo foi
fantástico, embora algumas chefias questionassem a saída dos Agentes, o tempo deles
fora das funções tradicionais para acompa113

nhar o curso. No final, acabaram entendendo e também abraçaram a causa.”
Segundo Edir, na Região Sul, no intervalo entre as fases I e II do PAVS, alguns parceiros
mantiveram os Educadores por meio de recursos próprios, enquanto aguardavam a
nova assinatura de contrato.
“Para mim, a essência do PAVS está numa
frase do Eduardo Jorge”, diz ela. “‘Se cada
Agente comprar e aplicar na sua própria casa
as idéias do PAVS, me dou por contente.
Serão quase seis mil pessoas que mudarão
suas atitudes na cidade de São Paulo.’ A
maioria dos nossos Agentes não só mudou
a cabeça e a de seus familiares, como foram
além. Conseguiram mudar a cabeça das
equipes da Unidade Básica de Saúde, que,
às vezes, criavam mais resistências do que a
própria população.”
A partir de sua experiência no território
com Gestores e Agentes, Edir se diz orgulhosa das escolhas que fez. “Eles são como
meus filhos”, afirma. Esse sentimento faz
Edir acreditar que seus “filhos” compraram

a idéia e, de uma maneira ou de outra, farão
o Projeto continuar. “Poderá até haver algum descuido ou alguma resistência dentro
da Unidade, mas o Agente que absorveu a
idéia vai prosseguir. O PAVS conseguiu plantar várias sementinhas, que já floresceram.”

Mobilização comunitária promovida por Gestora local da UBS Jardim Olinda
Foto: Maíra Soares

Como parceira desse trabalho, Edir considera que a Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente e a Secretaria da Saúde, junto com
a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, de preferência, todas juntas, precisam aproveitar esse material humano que
prepararam e a estratégia que montaram.
“Foi um investimento muito grande, envolvendo dinheiro, e há gente muito boa. É um
aprendizado que precisa ser continuado e
repassado para outros municípios.”

“Toda mudança requer um pouco de
tempo, porém, quando se trata de algo
que pode beneficiar tanto uma pessoa
quanto um grupo, uma comunidade,
tudo é visto de forma diferente. Com
isso, o PAVS veio não só para fazer
mudanças mas também para mostrar
a todos os envolvidos que a responsabilidade pertence a todos e a melhoria é unânime. Aprendi muito, apesar
de não ter participado da primeira
fase, e percebi que o nosso maior problema é o lixo dos velhos hábitos, que
degradam a natureza humana, e esse
é quase impossível de ser reciclado. A
aceitação foi melhor com as equipes de
saúde, porque, mesmo elas tendo pouca governabilidade para resolver algumas coisas, tinham mais contato com
o problema da comunidade. A minha
sugestão é de que os órgãos públicos
encarem a catástrofe ambiental de
forma especial e que este Projeto não
venha como tantos outros, e possa,
de alguma forma, ter uma certa continuidade.”

Ana Rita Gonçalves dos Santos, 36 anos, graduada em
gestão educacional e docência em nível superior, é Gestora
da Região Sul, contratada pela parceira Monte Azul/Cejam.

ACS conversam com famílias da comunidade atendidas na UBS Paraisópolis II - Foto: Guiné Silva
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Cuidadores do meio ambiente
Dezenas de catadores de material reciclável da subprefeitura de Cidade Ademar, Região Sul da cidade, andam com
um crachá no pescoço: “Cuidador do Meio
Ambiente”. Em toda a área, eles são mais
de mil, recolhendo toneladas de material
que iriam para os lixões e que acabam
vendendo para os ferros-velhos a preços
muito abaixo dos do mercado. Com os
Gestores do PAVS e os ACS da região,
eles criaram um programa de “fidelização” com os moradores e se reúnem na
esperança de montar uma cooperativa.
Enquanto isso não acontece, buscam um
meio de vender “coletivamente” e ganhar auto-estima, trocando o estigma de
catadores pelo nome de cuidadores do
meio ambiente.
Marinalva Nunes da Silva, 58 anos, 21 filhos
e seis netos, é uma das centenas de catadores
que vivem na região de Cidade Ademar e Pedreira. Ela não sabe quantos estão vivos nem
onde moram. Já foi faxineira, encarregada de
serviços gerais; não há o que não saiba fazer
em uma “casa de família”.
Para tentar fugir da concorrência, ela sai pelas ruas acompanhada do filho mais novo,
Rafael, 15 anos, nas noites que antecedem a
passagem do caminhão da Limpurb, quando
as famílias colocam na calçada seus sacos de
lixo. Sem uma carroça para fazer a coleta (a
que Marinalva tinha foi roubada), mãe e filho
carregam nas mãos o que encontram de reciclável: papelão, garrafas PET, qualquer coisa
que o ferro-velho possa comprar. Depositam
o material no minúsculo quintal da casa onde
moram, para vendê-lo no dia seguinte. Na
semana anterior, alguém roubara o papelão
que conseguira juntar em dois dias. Por mês,
Marinalva diz que tira R$ 100,00.
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Exposição de produtos de materiais reciclados em feira no Centro Cultural Jabaquara.
- Foto:Marcel Nascimento.

Quem ouve a história de Marinalva não imagina essa senhora de vestido azul bem cuidado e uma paz no semblante poucas vezes
quebrada por um gesto de irritação. Com o
crachá que a identifica como cuidadora do
meio ambiente, Marinalva é uma das participantes do 4º Encontro de Formação de Catadores da Região de Cidade Ademar e Pedreira. É terça-feira, 08/07/2008, início da tarde,
e o auditório da Associação Congregação de
Santa Catarina, na Avenida Nossa Senhora
do Sabará, está com lotação esgotada. Entre
os realizadores desses encontros estão também o Núcleo de Gestão Descentralizada
(NGD)-Sul, da Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente, a Emae, a Rede Mulher Educação,
a Agenda 21 Macro Sul e o PAVS.

Não ao ferro-velho
Vestidos com a melhor roupa de uma missa de
domingo, os catadores revelam a importância
que o encontro tem para eles. Certamente,
nenhum ali já se sentou em cadeiras tão confortáveis e acompanhou antes uma projeção
em PowerPoint, muito menos foi chamado à
frente de um auditório para falar segurando
um microfone na mão. Tudo o que diziam se
resumia a um pedido: “Queremos um terreno para formar uma cooperativa; queremos
sair do ferro-velho”.

ACS entrevistando moradora da Ilha do Bororé. - Foto Guiné Silva

Mais de 20 catadores estão presentes. O encontro tem uma programação formal em que
a médica Maria da Glória Zenha Wieliczka,
diretora-executiva da OS Associação Congregação de Santa Catarina da Cidade Ademar, dá as boas-vindas e diz que a “saúde se
faz com muitos outros serviços”. Afirma que
“as principais parcerias não se constroem na
doença, mas na saúde” e lembra que a possibilidade de aumentar a renda no caso, vendendo melhor o material reciclável, é também uma forma de evitar doenças.

Ensinando os policiais
Emília Câmara Sant’Anna, Gestora Local do
PAVS nessa região, é quem mantém o diálogo mais descontraído com esses catadores,
que no auditório se misturam com Agentes
Comunitários e funcionários da Unidade de

Saúde. Os homens se mantêm quietos. As
mulheres tomam todas as iniciativas.
Dagmar Maria de Carvalho, 54 anos, é convidada a dar seu depoimento, pois recentemente vivera um curioso episódio envolvendo a polícia. Ela vai até a frente, segura o
microfone e conta sua experiência.
“Eu guardo o lixo em casa, porque não sou
de cooperativa nem tenho outro lugar. O
meu pai é desses homens duros, do tempo
do pobre orgulhoso, tem vergonha de que
eu cate lixo. Um dia, pegou toda a pilha de
papelão e a jogou na rua. Eu chamei a polícia, e a polícia veio e disse que o meu pai
tinha razão, ele era o dono do terreno e eu
tinha que jogar o lixo fora. Aí eu expliquei
que aquilo não era lixo, era material para ser
reciclado, que esse serviço contribuía para a
limpeza da cidade e a preservação da saúde
das pessoas, da família deles, e do planeta.”
Dagmar é aplaudida. “Ela deu uma aula de
educação ambiental para os policiais”, resume Emília.

Catadores durante encontro realizado na UBS Mata Virgem. - Foto: Marcel Nascimento.

Fora dos holofotes daquele dia especial,
Dagmar e seus companheiros catadores têm
histórias dramáticas para contar. Sem filhos,
sem saúde, Dagmar vive com dois irmãos
“excepcionais”. “Eu mesma não sou boa da
cabeça”. Tenta ajudar a irmã que o marido
abandonou com dois filhos pequenos. Dagmar tem a lucidez aprendida com a vida. “O
marido nunca deixou a minha irmã trabalhar.
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Um dia, foi embora, e ela ficou sem saber o
que fazer, com os meninos pequenos e sem
nenhuma ajuda. Tudo o que eu ganho é para
esses sobrinhos, para eles estudarem, para
ver se alguém da família se salva”, conta.

mento do lixo orgânico para “compostagem”. Aquele resto de comida que todo
mundo despreza, com certo nojo, seria recolhido para a produção de adubo orgânico. Um programa piloto está sendo iniciado
em Diadema, na Grande São Paulo.

Lixo e fonte de renda
Maria Ruth Freitas Takahashi, representante
da Rede Mulher Educação, uma das realizadoras da série de encontros com os catadores,
amplia a dimensão do trabalho de catar papelão. “Vocês, catadores, estão fazendo uma
integração entre as ações de limpeza urbana e
as questões de saúde. Isso tudo é muito novo.
Nos anos 1980, estávamos apenas começando a achar que a Unidade de Saúde precisava
abrir as portas para a população. Só a assistente social saía às ruas. Todo o resto da equipe
ficava lá dentro, esperando.”
O Programa Saúde da Família e, antes dele,
o Programa de Agentes Comunitários de
Saúde, mandou emissários para ouvir o que
as famílias tinham a dizer e olhar o que havia
em suas panelas e em suas camas, tentando
chegar antes da doença.
Com a presença de Agentes Comunitários
sensibilizados para questões ambientais,
milhares de famílias dos cinturões de pobreza das grandes cidades vivem o mesmo
desafio dos catadores de Cidade Ademar, o
de transformar o lixo que causa doenças em
fonte de renda e sobrevivência. Não se trata
de fantasia. Já existe hoje o Programa Coleta
Seletiva Brasil-Canadá, e sua representante
no Brasil, Jutta Gutberlet, com um sotaque
que dá ares internacionais ao encontro, diz
que a organização dos catadores “contribui
não só para a reciclagem, mas para a educação e a saúde”.
Além dos recicláveis papelão e garrafas PET,
Jutta afirma que o Programa Brasil - Canadá
já vem iniciando um trabalho de aproveita117

Ajuda do poder público
Catadoras e catadores são chamados para
dar seu depoimento. “O ferro-velho paga
R$ 0,10 o quilo de papelão e R$ 0,25 o de
plástico. E ainda rouba na balança.” Lindinalva Santos conta que foi com a equipe do
PAVS e do NGD-Sul visitar uma cooperativa,
a Coopergaia. “Voltei envergonhada. Eles
pagam o dobro do que o ferro-velho paga
para nós e ainda orientam, dão ajuda.”
Em sua simplicidade, os catadores ainda
conservam o bom humor. Maria Aparecida
da Silva, 51 anos, pergunta: “Qual é o nome
daquilo que vive subindo e descendo?” As
amigas tentam ajudar: “Inflação?” “Não.”
“Dólar?” “É isso aí mesmo. O ferro-velho
diz que não está podendo pagar mais por
causa do dólar, que está descendo.”
Maria Aparecida é solteira, não tem filhos e
mora no bairro desde criança. “Não tenho
pai, nem mãe, nem criança. Sou 100% reciclável.”

ACS da UBS São Carlos confeccionam colcha aproveitando doação de retalhos.
Foto: Marcel Nascimento

ACS da zona Sul acompanham todos os passos da construção de um aquecedor solar de baixo custo. - Foto: Marcel Nascimento.

Com o trabalho que a OS Associação Congregação de Santa Catarina, os ACS e o
PAVS vêm fazendo, os catadores, além da
identidade que ganharam, o de cuidadores
do meio ambiente, têm direito a cuidados
especiais em saúde. São vacinados contra
tétano e hepatite B, têm assistência dentária
e recebem informações, botas de borrachas,
máscaras e luvas para o contato com o lixo.
Tudo o que pedem, no entanto, é um lugar
para a construção de uma cooperativa, que
os livraria do ferro-velho. Os próprios ACS e
os catadores já fizeram um levantamento da
região, buscando um terreno onde a iniciativa poderia ser concretizada. Lindinalva diz
que já chegou a invadir um terreno em área
de manancial, para fazer ali um local para
depósito do material reciclável, mas acabou
sendo expulsa.
O objetivo do encontro é justamente “estabelecer relação com o poder público”. Os
convidados mais esperados, o subprefeito
e o representante do Banco do Brasil, não
aparecem, por questões de agenda.

“Antes que se possa criar uma cooperativa,
a solução é a venda coletiva, que garante
um preço melhor”, diz Ruth. O problema
é que todo mundo ali mora em espaços
muito pequenos e não tem onde armazenar
o material reciclável. Ruth relata o trabalho
de catadores de uma região de Guarulhos
que juntaram duas toneladas e as venderam
diretamente para a indústria, a R$ 470,00
a tonelada, bem acima do que se consegue no ferro-velho. “Além de retirar dois mil
quilos de material que iria para os lixões ou
poluiria os córregos, muitas famílias estão
sobrevivendo com esse dinheiro.”
Ruth afirma que a venda conjunta exige uma
negociação, pois os grupos são numerosos e
ainda faltam comunicação e um lugar para
o armazenamento do material. “Essa é uma
tarefa de todos nós, governo e sociedade
civil. Os catadores vêm fazendo isso do jeito
que as pernas permitem. Eles estão muito
na frente, por isso cobram das autoridades”.
“Sozinhos, eles não conseguem ir além. Não
ganham o salário mínimo, não são reconhecidos nem respeitados.”
118

“Algumas pessoas passaram a reutilizar o óleo de cozinha e a fazer sabão caseiro. Deixaram de jogar as garrafas PET fora, separando-as dos outros lixos
domésticos a fim de facilitar a coleta pelos catadores. Uma nova forma de ver
a questão do ambiente e de se comprometer com essa questão. Percebi que as
comunidades com as quais tive a oportunidade de trabalhar estão conscientes
da necessidade de participar, ativamente, dos projetos que visam à melhoria de
qualidade de vida. E, nesse sentido, muitas se fizeram presentes nas oficinas,
nas palestras e na discussão de propostas para revitalização de praças, como
o Jardim Guarujá, por exemplo, e para plantio de horta, como a Chácara Santa
Maria. Para mim, o maior ganho foi ter convivido com pessoas simples, mas não
menos importantes, nesta luta árdua que é cuidar do nosso planeta. Eu diria
que o PAVS representa um chamamento para uma questão urgente, e que não
pode mais ser adiada: o desenvolvimento sustentável. Tive um relacionamento amistoso, de participação e colaboração com as questões ambientais, com
as equipes de saúde e da subprefeitura, na medida em que estão convictas de
que um ambiente saudável tem reflexos na saúde da população. Sugiro que a
sustentabilidade não sofra efeito de descontinuidade, uma vez que muitas das
ações ficaram pendentes e requerem suas finalizações para surtir sucesso. Penso
que os Gestores da segunda fase devem continuar na seguinte e acho necessário
que lhes seja dado um prazo maior para a concretização dos seus projetos. Também deve ser menor o número de comunidades para cada Gestor. Foi um esforço fenomenal trabalhar com oito comunidades diferentes. Por fim, gostaria
de dizer que a melhor forma de pensar em sustentabilidade seria a contratação
permanente, por parte da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, Gestores
que conhecem a realidade, as necessidades e os anseios das comunidades com
as quais conviveram.”
Ângela M. Neves da Silva, 49 anos, graduada e pós-graduada em administração pública e Hospitalar, Gestora na região sul,
contratada pela parceira Cejam-Sul.

No quadro do auditório onde acontece o
encontro, se tem uma idéia do número de
catadores e da coleta que fazem: Bairro do
Aparecida, cem catadores, “muita disputa
de pontos”, 30 cadastrados na UBS, dez
participando do grupo, 800 quilos recolhidos por quinzena.
Bairro do Mata Virgem, 50 catadores na rua,
30 cadastrados na UBS, dez participando do
grupo, quatro toneladas por quinzena.
Vila do Império, um catador, 120 quilos
por quinzena. Apurá, 30 catadores; Sempre
Verde, três catadores; Pedra sobre Pedra, a
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coleta está parada porque o caminhão quebrou. Núcleo Habitacional Pedra sobre Pedra, 125 catadores.

Emília e os catadores
Emília Câmara Sant’Anna, Gestora Local do
PAVS na região da subprefeitura de Cidade
Ademar, 52 anos, dois filhos, um neto, fez
faculdade de história e participou do movimento sindical dos bancários, sempre lidando com questões ambientais e de saúde
no trabalho. Uma filha, formada em artes
cênicas, está apresentando uma peça cujo

tema é o lixo. “O netinho é o maior ambientalista. Tem 3 anos e, se você jogar um
papel no chão, ele faz um discurso.”
Emília é uma das incentivadoras do trabalho
com os catadores, antes mesmo de entrar
para o PAVS. Segundo ela, o lixo é a principal preocupação trazida pelas ACS das 11
unidades do PSF do Santa Catarina, região
que envolve cerca de 60 mil famílias.

sem o serviço. “Então, o morador tem que
trazer o lixo até a caçamba ou deixá-lo na
rua principal. Muitas vezes o morador não
quer fazer isso”, ela diz. “Uma favela que
eu visitei tem uma parte sempre limpinha;
não se via lixo na rua. O outro pedaço parecia outro mundo, lixo por todo lado. Tudo
porque na parte limpa havia uma moradora
que recolhia o lixo e o levava para o lugar
certo. Então, ela foi criando uma prática,
os moradores passaram a fazer o mesmo.
Quando há uma liderança, uma organização de moradores, isso faz toda a diferença.
É isso que o PAVS conseguiu em muitos lugares e está conseguindo em outros.”

Eu participo

Gestora local, durante curso com catadores de lixo da região da UBS Mata Virgem. Foto: Guiné Silva

“Você entende isso quando percorre a região.
Há a Unidade de Saúde e, bem ao lado, um
córrego cheio de lixo. Uma imundície, um
esgoto a céu aberto. Você sai do estacionamento e já vê o lixo. Um dia até o fotografei. Havia uma faixa convidando para um
encontro, ‘É um prazer recebê-los, etc.’, a
placa fincada no meio do lixo. Eu fui à UBS
do Laranjeiras e fiquei assustada: havia rato
do tamanho de gato ali, junto com cachorros, todos comendo juntos. O pessoal joga o
lixo da janela, as caçambas têm lixo caindo
para todos os lados. As Agentes Comunitárias reclamam muito disso, de todo dia
baterem nas portas para explicar que não
se pode fazer isso, que é preciso arrumar
assim, levar até a caçamba”, diz Emília.
Segundo a Gestora, as ruas principais possuem coleta, mas as ruelas da favela ficam

Emília conhece bem a vida dessas pessoas
que vivem do lixo e afirma que “o perfil
do catador da periferia é diferente do catador do Centro”, onde o lixo é mais “rico”
e mais disputado. Anos atrás, quase não se
viam catadores na periferia. Hoje, eles são
muitos, disputando latinhas e papelões na
mesma rua.
Na cidade, são milhares de catadores que
sustentam a família dessa forma, uma modalidade de emprego que avançou para todos
os bairros, mesmo os mais distantes e os mais
pobres. São nesses, aliás, que vivem os mais
despossuídos; eles abrem os sacos deixados
na calçada e carregam o que podem com as
mãos. Carrinho ou carrocinha é luxo.
Foi a partir dessa realidade, trazida pelos
Agentes Comunitários de Saúde, que Emília e outros Gestores Locais passaram a trabalhar. Em sua região, Emília esteve com os
ACS, para que sensibilizassem as famílias a
separarem o material reciclável. Um acerto
informal foi negociado entre os catadores, a
fim de que cada catador ficasse responsável
por determinada rua. “Nessa rua é seu Lúcio quem vai passar, naquela é a Lindinal120

va.” As famílias que concordaram deixaram
que colassem em suas portas um adesivo no
qual se vê uma casinha pintada de verde e a
inscrição “Coleta Seletiva, Eu Participo”.

a capacitação dos catadores, a articulação
com os órgãos públicos e movimentos organizados. Além da ampliação do programa,
muitas vezes informal, de coleta seletiva
solidária da cidade de São Paulo.

Os técnicos
do NGD vêm tendo
uma participação fundamental nas ações do PAVS em
diversos aspectos: o plantio de
árvores, a recuperação de praças
e córregos, a organização e a
capacitação dos catadores...

Os catadores, por sua vez, receberam
crachás com o nome e a indicação de
que são cuidadores do meio ambiente. O
compromisso dessas famílias é de separar
o material reciclável e deixá-lo na calçada
na noite que antecede a passagem do
caminhão. O compromisso dos catadores é
passar antes do caminhão.
Esse trabalho vem sendo chamado de “fidelização”: cada um fazendo sua parte. Em
Cidade Ademar, a fidelização já vem acontecendo em quatro bairros, um bastante longe
do outro: Vila Império, Apurá, Vila Aparecida e Mata Virgem. Emília se ocupa de
duas Unidades de Saúde onde os catadores
estão mais organizados, a de Aparecida e a
de Mata Virgem. Jussara Cássia acompanha
o trabalho na Vila Império e no Apurá, onde
há menos gente participando. Na condução
desse trabalho, além dos ACS, Emília conta
com os técnicos do NGD-Sul.
Domingos Leôncio Pereira e Arnaldo Rosa
são os dois técnicos que acompanham Emília no trabalho com catadores. Os técnicos
do NGD vêm tendo uma participação fundamental nas ações do PAVS em diversos
aspectos: o plantio de árvores, a recuperação de praças e córregos, a organização e
121

Gestora local, acompanha ACS na ONG Sociedade do Sol.
Foto: Marcel Nascimento.

Quando se lida com pessoas, em situação
de vulnerabilidade ou não, nem sempre
o acordado é cumprido. Alguns catadores
deixam de passar nos dias combinados, e
outros invadem a rua que não lhes cabe.
Com isso, o morador deixa de fazer sua
parte e não separa mais o lixo. De posse do
crachá de “Cuidador do Meio Ambiente”,
alguns se deram conta de que podiam andar
de ônibus sem pagar passagem. Para quem
percorre grandes distâncias sempre a pé, foi
uma “descoberta”.
Sobre o conjunto de seu trabalho como
Gestora Local, Emília diz que as “coisas aconteceram com muita rapidez, muitas ações
em diversos locais, praticamente ao mesmo

tempo”. “Isso, por um lado, foi um sinal
de que muitas intervenções estavam sendo
realizadas; mas, por outro, não consegui
ter um mecanismo de acompanhamento
eficaz. Fiquei sabendo de muitas coisas por
acaso; por exemplo, que as Agentes estavam levando as oficinas de artesanato para
as escolas da comunidade, que um Agente
da UBS São Carlos estava montando mais
um aquecedor solar e que aquele já era o
terceiro depois do curso feito por meio da
ONG Sociedade do Sol. Dona Antônia, do
grupo da melhor idade da UBS Aparecida,
conta que não consegue mais jogar no lixo
o tetrapak depois que aprendeu a reutilizálo como porta-moeda, caixa para presente
ou porta-trecos. Algumas UBS constataram
que estavam produzindo muito lixo e buscaram formas de reduzi-lo ou reutilizá-lo.”
A Gestora afirma ter observado a importância de se fazerem as coisas com as mãos,
para tranqüilizar a mente. “As oficinas que
fiz com os grupos da melhor idade eram vistas pelos participantes como momentos de
realização e prazer, reafirmando para mim
que a arte é um dos caminhos para a paz,
pois assim trabalhamos também o nosso
meio ambiente interior.”
Emília acredita que as “intervenções locais
precisam de projetos com maior tempo de
duração”. “É necessário criar um vínculo
com a comunidade, levantar as necessidades locais e, a partir daí, buscar propostas coletivas que visem à sustentabilidade.
É também necessário construir redes de
sustentação, de trocas de experiências e de
trabalho solidário, entre os vários atores da
comunidade e da região.”

Cidade Ademar, mil catadores
Maria Nilza da Silva, 44 anos, é Agente Comunitária de Saúde há sete anos no bairro
do Mata Virgem, em Cidade Ademar. Maria

tem dois filhos, de 8 e 15 anos, e levanta
às 5h30 para preparar o almoço e mandar
o filho para a escola. Para ela, o lixo é o
principal problema de saúde da região por
causa das doenças e da sobrevivência.

ACS durante dramatização no Seminário Integrador UNASP promovido pelo CEJAM.
Foto: Jussara Salles.

“Nós trabalhamos com questões envolvendo
a saúde. O lixo sempre foi um problema,
a violência, a economia de energia, a
pobreza. Tudo isso a gente já sabia, mas o
PAVS veio mostrar que há uma ligação entre
essas coisas todas. Aqui no Mata Virgem a
situação de trabalho, de renda, é muito séria.
Há muito desemprego. Então, a questão
do lixo virou uma coisa de sobrevivência
para muitos moradores. Desde o início,
lá atrás, já começamos com esse trabalho
de reciclagem, mas, a cada mudança de
prefeito, mudava a preocupação. Chegamos
a ter 30 catadores organizados, só no Mata
Virgem. Agora, com a Emília, do PAVS, nós
retomamos essa questão, estamos lutando
por um espaço, porque cada vez fica mais
clara a relação da saúde com o lixo e com a
sobrevivência, o sustento”, diz a Agente.
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Maria ressalta o fato de haver, na região
de Cidade Ademar, mais de mil catadores.
“Veja quantas famílias sobrevivem disso. E,
quanto mais pobre a região, menos lixo reciclável ela tem. Antes, você andava pela
rua e via uma latinha aqui, uma garrafa ali...
Hoje você anda e não vê nada. Às 5h30 da
manhã já vê catador passando na sua porta,
para ver se alguém já pôs o lixo na rua.”
“Nós, Agentes de Saúde, estamos fazendo
esse trabalho de convencer as pessoas na
nossa rua, de deixar o lixo separado. Muitos
aceitam; outros, não. Com o PAVS, nós

aprendemos o significado de estar separando o que é reciclável do lixo. Que não
é só limpar o meio ambiente, mas permitir
que muita gente ganhe um dinheirinho para
comprar o pão da manhã”, afirma Maria.
“Aqui se viam muito lixo, muito rato, acúmulo
de inseto, e com esse trabalho a região está
ficando mais limpa. Com o PAVS, muita coisa
mudou também lá em casa. Eu separo o lixo,
sei qual catador passa na minha rua. Meu filho
de 8 anos, tudo o que vê ele fala: ‘Mãe, isso
é reciclável, não é?’. Ele anda na rua, vê uma
latinha e já quer levar”, completa a Agente.

“O PAVS, no geral, representa a palavra ‘esperança’ para as pessoas e, muitas
vezes, gera mudanças de hábitos, como a separação de resíduos sólidos. Outro
fato bastante levantado é saber que nem tudo o que vai para o lixo é realmente
lixo! E as oficinas de reutilização tratam muito bem desse aspecto. Um projeto que
realçou muito a importância da coleta seletiva, do trabalho do catador ‘cuidador
do meio ambiente’, me trouxe também as palavras ‘persistência’ e ‘esperança’.
Uma coisa muito curiosa que aconteceu comigo foi ver que a periferia não precisa
de cesta básica ou de coisas assistencialistas. Ela precisa ser ouvida; precisa de
projetos que a valorizem e tragam geração de renda. Projetos que possam auxiliar
a vida profissional dos moradores, bem como a vida em geral. Quero mencionar
ainda que o PAVS confirmou a teoria de que meio ambiente e saúde são coisas
que caminham juntas e não podem ser tratadas de forma separada. Apesar da
distância, o desenvolvimento social também está nessa caminhada. Tive pouco
contato com a Coordenadoria de Saúde, com a subprefeitura. No começo, tive
um pouco de dificuldade, mas, com o passar do tempo, consegui alguns contatos
e parcerias, além do apoio do NGD também para a arborização de uma praça, a
revitalização de outra e uma reunião para discussão do parque. Na continuidade
do PAVS, quero sugerir: (1) reuniões que esclareçam o que é o Projeto e o que
precisa ser feito antes de iniciá-lo; (2) no início, realizar reuniões entre o Financeiro
do PAVS e o Pedagógico do parceiro para esclarecer as questões relacionadas
aos recursos, por exemplo, como os Gestores poderão aplicar o dinheiro em
cada projeto; (3) contratação de Gestores bem-formados, que tenham vontade
e comprometimento de realizar projetos dessa natureza – não necessariamente
quem participou das fases anteriores; (4) maior envolvimento das Secretarias
envolvidas (SVMA, SMS e SMADS); (5) maior envolvimento dos parceiros; (6)
maior tempo de duração ou até mesmo um projeto contínuo, pois o tempo foi um
fator bem limitante nesta fase; (7) menor número de UBS por Gestor – acredito
que quatro deva ser o número máximo, e não nove, como era o meu caso.”
Graciela C. Pignatari, 31 anos, formada em ciências biológicas, Gestora da Região Sul, contratada pela parceira Cejam-Sul.
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Capítulo VII
SUDESTE
Diversidade de ações
e projetos

Região Sudeste: diversidade de ações e projetos
A Coordenação Sudeste de Saúde é a segunda mais populosa da cidade e a mais
diversificada. Seus bairros cortam o mapa
da cidade na transversal. Reúne localidades
tradicionais, de classe média, e áreas de
ocupação. Sem espaços para praças públicas, a região está descobrindo os parques
lineares construídos em trechos desapropriados à beira das avenidas e dos córregos.

abranger uma extensão territorial que equivale a cerca de um quarto do Município de
São Paulo, com enormes áreas de mananciais e uma população muito espalhada.

A região que compreende a Coordenação
Sudeste de Saúde é a segunda em número
de moradores, com 2,47 milhões de pessoas, um pouco menos que a Região Sul,
que tem 2,52 milhões. O total de suas
equipes de Saúde da Família, no entanto,
equivale a menos da metade do da Sul: 166
contra 407. O mesmo acontece em relação
aos Agentes Comunitários de Saúde, que
são 1.008 na Sudeste e 2.184 na Sul.

Primeiro encontro com a comunidade da UBS Vila Guilherme - Foto: Banco de
Imagens dos Gestores do PAVS

Mutirão de plantio de árvores com familiares dos alunos e moradores UBS A E
Carvalho - Foto: Marcel Nascimento

A Sudeste é a segunda Coordenação com
menor cobertura pelo PSF, com 26,9%,
contra 16,3% da Centro-Oeste (que tem o
menor índice) e 64,5% da Sul (que possui o
maior). Isso significa que, dos 2,47 milhões
de habitantes da Sudeste, apenas 664 mil
são atendidos pelo PSF.
Uma das razões para essa diferença entre
Sul e Sudeste estaria no fato de a primeira
127

A Região Sudeste reúne uma grande diversidade de bairros que compreendem localidades de classe média (como Vila Mariana,
Moema e Tatuapé), áreas tradicionais (como
Mooca, Belém, Vila Prudente e Penha) e
até bairros que no passado foram áreas de
invasão (como partes do Sacomã, Cangaíba e Sapopemba). “Nós trabalhamos com
as áreas mais pobres dessa imensa região,
onde, para muitos, a coleta de material reciclável é uma forma de sobrevivência; o PAVS
deu a esse trabalho uma função social, de
preservação do meio ambiente e do bemestar da comunidade”, diz a médica Helena
Zaio, coordenadora da Região Sudeste de
Saúde.

Um banco de muitos projetos

Capacitação de Agentes - Foto: Acervo dos Gestores do PAVS

Os cerca de 90 projetos no Banco de Projetos revelam a enorme variedade de intervenções que o PAVS motivou na comunidade. Arborização, recuperação de praças
e coleta de materiais recicláveis são os mais
citados, mas a diversidade surpreende.
Entre os projetos, estão o reaproveitamento
do óleo de cozinha; a coleta seletiva, com a
fidelização de três mil famílias; o plantio de
hortas em espaços públicos e comunitários;
a arborização em calçadas e praças; a retomada de atividades em centros de convivência. Alguns exemplos dos mais criativos e inusitados: Gestores e ACS fizeram um
viveiro de flores para o jardim da UBS Pari,
criaram um programa de qualidade de vida
na terceira idade, incentivaram cozinha experimental, organizaram um programa de
castração de cães e gatos.
Eles também estão participando da construção
de um centro de convivência, da retomada da
Praça do Encontro, da Praça Viva, da educação
ambiental nas escolas e dos projetos “Coleta
de Pilhas e Baterias”, “Caçambas na Comuni-

dade”, “Segurança nos Escadões”, “Terrenos
e Imóveis Abandonados”, “Aquecimento de
Água com Energia Solar”.
A equipe da Sudeste também se destacou
na proposta de vários projetos de inclusão
da A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública) nas UBS. Trata-se de uma estratégia já existente nos níveis federal, estadual
e municipal de construção de uma cultura
institucional de critérios socioambientais
na administração pública. Ela combate desperdícios de recursos naturais, gerindo os
resíduos e sensibilizando servidores em relação aos aspectos ambientais e de melhoria
do ambiente do trabalho.
Outro tema em relevo foram as ações relacionadas à Cultura de Paz, como os projetos “Reconhecendo o Corpo e Resgatando
o Bem-Estar”, “Incentivando o Prazer pela
Vida” e “Encontros Quinzenais sobre Cultura de Paz e Não -Violência”.
Maria Carolina Maganini é a interlocutora
da Coordenação Sudeste no PAVS. Significa
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que, embora haja outras
pessoas dessa Coordenadoria envolvidas com o
Projeto, é ela quem faz
a ponte, facilitando a comunicação. Ela lembra
outras atitudes estimuladas pelo PAVS, as quais
nem sempre são contabilizadas como projetos ou
ações, como o “desafio
de incluirmos em nossas
atribuições algo que deve
fazer parte de nossa cidadania”, que é o cuidado
com o meio ambiente. Ou a questão das
compras e atitudes públicas sustentáveis:
“Verificamos que em todas as UBS surgem
questionamentos quanto a materiais ad-

ACS participam de evento no Centro Cultural Jabaquara - Foto: Marcel Nascimento

quiridos, procedimentos, qualidade e possibilidade de mudança nos padrões, quando estes não obedecem a normas de preservação”.

“O PAVS proporcionou uma experiência de vida sem igual para todos os contemplados. Reforçou o lado humano, treinou o olhar para o meio ambiente, englobando as pessoas e a saúde. Esse Projeto provocou reflexões sobre o que é realmente
ter qualidade de vida, com o olhar do todo, abrangendo desde nós mesmos até
o ambiente que nos cerca. Fez com que eu refletisse sobre o meu papel como
cidadão e sobre como se dá a integração com o poder público quando necessitamos de alguma melhoria local; como deve ser feita a ponte entre comunidade e
governo de uma maneira organizada e eficiente. Reforçou ainda mais a importância de tecermos redes cada vez mais sólidas e, conseqüentemente, sustentáveis.
Com o pessoal da Saúde a relação foi ótima, apesar de um desentendimento no
decorrer do processo, por falha de comunicação, no episódio de uma denúncia a
uma fábrica de fundição que funcionava de forma irregular, prejudicando a saúde
da comunidade e o meio ambiente. Com relação à subprefeitura de Vila PrudenteSapopemba, demoramos para agendar a primeira reunião; depois, eles se mostraram comprometidos com a proposta, tanto que já iniciaram a organização da
Conferência Regional para eleição do Conselho de Meio Ambiente, Qualidade de
Vida e Cultura de Paz [Portaria Intersecretarial 005/07] e o início do processo da
Agenda 21 Local. Para a continuidade dos projetos, creio que se devam intensificar a implementação da A3P nas UBS e a participação/integração com a Agenda
21 nas subprefeituras, com participação das Supervisões de Saúde.”
Sandro Vinícius Ortega Nicodemo, 27 anos, formado em tecnologia ambiental, é Gestor Local da Região Sudeste,
contratado pela Associação Saúde da Família.
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Uma equipe treinada como
nenhuma outra

espaços, graças ao Secretário Eduardo Jorge,
que teve o olhar da Saúde e do Meio Ambiente para essas áreas da cidade.”

A médica Helena Zaio é coordenadora
da Região Sudeste de Saúde desde outubro de 2007. Antes desse período, dirigia
a Supervisão de Saúde de Sapopempa e
Vila Prudente, na mesma região. Isso quer
dizer que, desde o início do PAVS, esteve
integrada ao Projeto, em diferentes áreas e
posições. “Nunca um programa reuniu uma
equipe tão capacitada e envolvida com a
região.” Ao falar da diversidade da Zona
Sudeste, ela destaca a atuação do PAVS.
“Estamos com os olhos mais voltados para
as regiões periféricas e as populações mais
excluídas.”

“Houve uma mudança de comportamento em relação ao meio ambiente,
isso ficou bem claro. As Agentes Comunitárias tomaram consciência de que
elas têm poder e podem correr atrás
daquilo em que acreditam. Elas criaram autonomia e, com isso, cresceu a
auto-estima de cada uma delas. Todos
nós crescemos. É um crescimento pessoal e profissional. Lembro-me de uma
das Agentes, que tinha um pavio muito
curto no início do trabalho. Após a implantação do PAVS, ela se tornou mais
ponderada. O maior ensinamento foi
a conscientização do respeito pelas
pessoas e pelo local onde vivemos. O
grande desafio é continuar com esse
Projeto internamente.”

A seguir, as percepções da médica sobre
o trabalho desenvolvido pelo PAVS na
Sudeste.

Meio ambiente saudável, saúde
em dia
“O grande desafio é mostrar para a comunidade, seja ela de classe média ou de classe
baixa, a ligação entre saúde e preservação
do meio ambiente. As pessoas não relacionam a falta de áreas verdes, de arborização,
de espaços mais limpos, de lugares para as
crianças brincarem, com a saúde e o bemestar da população”, diz.
Helena ressalta também a importância dos
parques lineares, que não são aqueles espaços grandes, quadrados, redondos, como os
parques tradicionais. Estes não existem mais,
porque faltam áreas para essa finalidade. “Os
parques lineares são formados em avenidas
desapropriadas, nas margens de córregos em
recuperação, sobras do espaço público, que
são muitas e podem se transformar em áreas
de lazer. A política atual tem valorizado esses

Nailer R. Rodrigues, 51 anos, dois filhos, bióloga, pósgraduada em saúde pública, responsabilidade social,
gestão de organização do terceiro setor. Atua pela
Unifesp na Região Sudeste (Brás, Jardim São Francisco
e Parque São Lucas).

Ações terapêuticas
“O PAVS veio somar, deu um passo à frente”,
afirma Helena. “São Paulo é uma cidade estressante; precisa de mais espaços, reciclar
materiais, plantar árvores, preservar o verde.
São ações terapêuticas. O PAVS foi um ganho para a Saúde, principalmente com o
PSF, que atua nas áreas mais carentes.”
Para a médica, a reciclagem, que está presente em toda a periferia, vai além de uma
atividade de sobrevivência. “Com o PAVS,
a reciclagem, que era uma atividade desorganizada, passou a ter uma organização
própria. Os catadores se juntaram em grupos e melhoraram sua renda.” Mais do que
isso, “a população aprendeu a importância
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de separar o material reciclável, percebeu
a importância da embalagem, do consumo
sustentável. A reciclagem virou uma atividade social para a preservação do meio ambiente e do bem-estar da comunidade”.
Segundo Helena, a reciclagem é apenas um
dos eixos da qualidade de vida defendida
e pregada pelo PAVS. As pessoas passaram
a repensar todas as suas atitudes e práticas. Ela lembra os seminários integradores
realizados em junho de 2007, no final da
primeira fase do PAVS, e os encontros de
julho de 2008, em que todos estiveram
presentes. “Aquela parceria e aquele entusiasmo nos fazem lembrar que o PAVS não
tem como deixar de existir; nos encoraja a
trabalhar para não perder de vista a parceria
da Saúde com o Meio Ambiente.”

qualidade, gente com experiência para fazer,
com formação e dedicação. Não se pode
perder pessoal assim, tão bem qualificado”.

Articulação é coisa que se
aprende
Sueli Martins Alves do Prado, assistente
social e educadora em Saúde Pública, é a
Gestora Regional da Região Sudeste. Sob
seus cuidados estão oito Gestores Locais e
830 Agentes Comunitários.

O perigo da rotina
“O que estamos fazendo é educação no
sentindo mais amplo: o de ser cidadão, de
viver em grupo, de trabalhar em equipe. Aí
está a força da comunidade.”

Agentes Comunitários da UBS Içapé percorrem a comunidade - Foto: Marcel Nascimento

Segundo ela, a Sudeste foi bastante prejudicada pelas freqüentes mudanças na direção
da Saúde, especialmente com a criação das
Organizações Sociais (OS), que passaram
A médica se preocupa com a cona adotar os serviços públicos. Na
tinuidade do PAVS. Embora conPenha, diz Sueli, “mudaram to“Não
se
sidere que todos tenham essa
dos os gerentes”.
pode esquecer que
preocupação, Helena teme
o PAVS montou uma
que a rotina do dia-a-dia
Houve substituições nas superequipe especializada,
acabe se sobrepondo, deivisões do Ipiranga e em outras
xando de lado o que é mais
dedicada, que trazia as
áreas da Sudeste. “Em muitos
importante, a manutenção
dificuldades para serem
casos, os gerentes das Unidades
do Projeto. “Se nós, Gestores
discutidas com diretoBásicas se mostravam muito disda Saúde, dissermos ‘vamos
rias da Saúde.
postos,
mas a cada mudança nós
continuar’ e dermos oportunitínhamos que começar do zero.”
dade para essa continuidade, todos
os outros atores continuarão. Nós, Gestores
da Saúde, os nossos parceiros, temos essa Sueli reconhece que dificuldades como a troca
responsabilidade.” Segundo Helena, “não de pessoas nos postos de confiança são desase pode esquecer que o PAVS montou uma fios para os quais o PAVS deve estar preparaequipe especializada, dedicada, que trazia do em cidades grandes, médias e pequenas.
as dificuldades para serem discutidas com Segundo ela, em uma proposta que envolve
diretorias da Saúde. A equipe de Educadores muita gente, há processos que andam com fafoi formada por pessoas com compromisso e cilidade e outros que emperram.
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“Acredito que me sinto mais sensível às questões sociais, de estar mais próxima
das comunidades, de trocar... Ganhamos conhecimento com elas. Na minha vida
pessoal, aprendi bastante com essa coisa de trabalhar as políticas públicas. Tenho
levado isso para o lugar onde eu moro, Diadema. Por exemplo, agora vejo que os
grupos conseguem conversar. Eles não sabiam que os outros também queriam as
mesmas coisas. Hoje, vão buscar as soluções dentro dos órgãos públicos. Antes,
só reclamavam com os vizinhos; agora, vão ao canal direto. A questão de olhar as
áreas verdes, a comunidade e as próprias Agentes, quando vêem um comportamento inadequado, como jogar lixo de qualquer jeito, elas mesmas vão conversar. Um dia a Prefeitura estava podando uma árvore, e elas foram lá conversar,
porque achavam que não era necessário fazer daquele jeito. A questão do lixo,
alguns moradores nem sabiam sobre reciclagem e hoje vão à UBS perguntar sobre isso, embora a coleta seletiva ainda nem esteja implantada. Aprendi, principalmente, com a questão da cultura de paz, já que pela cultura que temos desde
pequenos o que vemos é a cultura da violência. Hoje, temos um outro olhar; estamos aprendendo cada vez mais a ouvir e a trocar mais sobre esse assunto. Em
relação à continuidade, tivemos um canal com a Subprefeitura, mas ainda há uma
grande dificuldade de incluir um morador atuando junto com o poder público.
Acho que o PAVS tem esse poder. Nós usamos alguns movimentos para avançar
nesse objetivo, como a Agenda 21, por exemplo, e o PAVS é mais um instrumento
para isso.”
Kelly Fernandes Rocha, 26 anos, formada em Ciências Biológicas, gestora da região sudeste, contratada pela parceira Associação
Saúde da Família.

“A intersetorialidade é difícil de construir”, diz a
Gestora Regional. “Ela é um processo. Se tivéssemos estado mais presentes, com mais tempo
no território, certamente teríamos avançado
mais. Articulação é uma coisa que se aprende
a fazer, isso leva tempo.”
Não havia, nem há, um manual indicando os
procedimentos mais adequados para situações
como essas. “Os Gestores Locais foram aprendendo numa construção contínua. O que puderam aprender e fazer, aprenderam e fizeram
muito bem.” Mas, como é de consenso geral,
Sueli também observa que em todas as regiões
e em todas as frentes “deveria haver mais investimentos nas políticas públicas”.
Segundo a Gestora Regional, o “embelezamento” foi um item considerado dos mais
importantes na lista de projetos apresentada
pela Sudeste. Conviver com espaços limpos e

unidades de serviços bem-cuidados é fundamental. Nesse papel, os técnicos dos Núcleos
de Gestão Descentralizada (NGD), da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, tiveram
um desempenho fundamental. Sueli diz que
o tempo de execução não foi favorável às
ações, mas as limitações foram compensadas pelo entendimento com a Coordenação
e as supervisões de Saúde. Para ela, não haverá interrupção dos trabalhos, pois todos os
encaminhamentos estão sendo feitos. “Nós
vamos entregar todos os projetos estudados e
desenhados, com referências dos parceiros locais, com todos os dados e sugestões.”

Bom-dia, dia. O cotidiano de uma
Gestora Regional
“Sou Sueli, tenho 55 anos, duas filhas, uma
delas estuda ecologia, a outra faz letras. Minha
formação é de educadora em saúde, mas as
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questões do meio ambiente sempre me chamaram atenção. Não sabia exatamente o que me
esperava quando me candidatei e fui aceita
como Gestora Regional do PAVS. O tamanho
da região me assustava, mas eram tantas pessoas do meu lado que me senti fortalecida.

Agentes comunitários da UBS Içapé promovem um apitaço - Foto: Marcael Nascimento

O que estou relatando aqui são apenas
pedaços do meu dia, como qualquer outro,
dessas últimas semanas. Fui para o ponto de
ônibus às 8 horas, pois o carro me pegaria
em frente à Igreja Ortodoxa, no Paraíso, por
volta das 9h20. O encontro era com o subprefeito da Mooca, a fim de solicitar parceria

para as propostas do PAVS. Estavam juntos a
interlocutora do PSF Mooca-Aricanduva e o
supervisor de Saúde. Nossos objetivos eram
levar ao subprefeito propostas de pequenas
reformas em algumas praças e de plantio de
árvores na região e, especialmente, informarmos sobre nossa atuação. O subprefeito
disse que faria a parte dele.
De volta à Umapaz, no Ibirapuera, que é a
nossa base, fiz vários contatos por telefone,
um deles para elaborar um PowerPoint a
ser apresentado nas escolas. Uma delas, no
Jardim Iva, sobre um concurso de temas do
meio ambiente no dia da festa junina (veja
texto na página 121). Fiz contato telefônico
com Mônica, Gestora Local da Penha, confirmando a reunião com gerentes de toda a
supervisão da Penha, às 14 horas. O subprefeito deverá estar presente. Liguei para
Elenice, interlocutora do PSF de Vila Prudente e Sapopemba, marcando reunião na
Coordenação de Saúde. Os Agentes haviam
constatado uma área de contaminação da
qual nem a Vigilância tinha conhecimento.
São 18h30, e estou voltando para casa.

Gestora local do PAVS entrega prêmio de concurso sobre meio ambiente no Arriá Ecológico na comunidade da UBS Jd. Iva - Foto: Marcel Nascimento
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“Eu tinha um olhar ambiental, desconectado da Saúde, e foi esse o meu maior
aprendizado. Percebi os efeitos da negligência, dos descuidos ambientais, na saúde
do indivíduo. Dengue, leptospirose, diarréia são doenças que estão diretamente
ligadas à falta de planejamento e de saneamento básico, uma vez que córregos
poluídos a céu aberto atingem diretamente a saúde do indivíduo.
O meu ativismo ambiental e o meu ativismo político se fortaleceram ainda mais.
Tinha outros olhos. É subumano juntar lixo dentro dos barracos, com pessoas idosas, crianças e mulheres convivendo com ratos. O maior desafio que eu encontrei
foi como trabalhar a auto-estima do indivíduo. Existe uma teia de atores nesse processo, e nem todos estão sensibilizados. O PAVS foi uma tentativa de se implementar o cuidado ambiental na saúde; fez um levantamento riquíssimo que revelou as
falhas da administração pública. Por exemplo, é preciso impedir que as pessoas
joguem resíduos tóxicos na água antes que ela seja tratada, porque depois, por
mais tratada que seja, os resíduos vão para a torneira. O PAVS trouxe à tona tudo
isso. A comunidade já está sensibilizada. Criamos células de disseminação para essas transformações; agora, temos que dar continuidade. Trabalhamos muito, e o
tempo foi curto e sofrido. O que considerei fundamental foi a rede de solidariedade. Trabalhei muito a auto-estima das mulheres, que foi o despertar para elas
adquirirem o autoconhecimento, o resgate da participação política, a Cultura de
Paz, de um olhar para o outro. Sentir que são capazes de transformar tudo.”
Camila Tolosa Bianchi, 34 anos, graduada e letras e pós-graduada em informática educacional e direito. É Gestora Local pela
Unifesp, no Ipiranga, Região Sudeste.

Arraiá ecológico no Jardim Iva
planta para cuidar. Nas visitas domiciliares, as Agentes conseguiram quase
300 “padrinhos”, que passarão a cuidar
das mudas plantadas em suas calçadas.
“Ora, sô, pra que tanto verde?”

Festa Junina (Arraiá Ecológico) da UBS Jd. Iva - Foto: Marcel Nascimento

Pescaria, gritaria, bolo de fubá, prêmios
e quadrilha no arraiá. E muitos cartazes
co-loridos falando de economia de água
e de energia, do plantio de árvores e do
lixo reciclável. A “primeira festa junina
ecológica” foi uma parceria do PAVS
com a escola estadual de primeiro grau
do bairro, que reúne 900 crianças. Cada
aluno levaria para casa uma pequena

“Tem boi no caminho, epa! Marcha a ré. O
animar fugiu, vamo em frente.” A garotada
seguia as dicas da quadrilha e ia em frente,
em qualquer direção. Os meninos, de chapéu de palha desfiado e bigode malpintado;
as meninas, com vestido estampado, mariachiquinha no cabelo e charmosas sardas no
rosto. Uma quadrilha de São João como centenas de outras que se vêem nos pátios de
igrejas e escolas nesta época do ano. Mas a
novidade nesse arraiá é que a festa não era
apenas junina: era também uma “festa junina
ecológica”, certamente a primeira do país.
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“Mas, compadre, o que quererá dizê essa
coisa de ecológica?” A criançada ria, falava
em “plantinha”, em cuidar das flores, dizia
para não deixar a torneira aberta. Aparecida
Yuri, 9 anos, 4ª série, conta que aprendeu a
tomar banho mais depressa, “mesmo quando está gostoso”. “É para ajudar a salvar o
planeta”, ela explica. A casa onde a menina
mora é atendida pelo PSF.
O arraiá ecológico aconteceu na Escola Estadual de Primeiro Grau Eduardo Carlos
Pereira, na Avenida Inconfidência Mineira,
Jardim Iva, Região Sudeste de São Paulo.
Sábado, dia 21 de junho. A escola, que recebe cerca de 900 crianças, já tem tradição
em festejos juninos animados. Desta vez, a
festa teve a parceria do PAVS.

Árvores e meninos crescendo
juntos
Não foi por acaso. A Gestora Local do Projeto, Adriane Andrade dos Santos, propôs
à direção da escola a apresentação de um
vídeo e conversas com as crianças sobre
educação ambiental. Os professores receberam material audiovisual sobre a Carta da
Terra Infantil, que estava em espanhol e foi
traduzida pela Gestora para o português.

Mutirão de plantio de árvores com familiares dos alunos e moradores UBS A E
Carvalho - Foto: Marcel Nascimento

Um mês antes da festa junina, Adriane e
a direção da escola organizaram um concurso com o tema “Preservação e Amor ao
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Meio Ambiente”. Seriam oito prêmios, dois
para cada uma das quatro séries. As duas
primeiras fizeram desenhos, e as terceiras e
quartas séries escreveram um conto sobre o
tema. Durante a entrega dos prêmios, em
pleno arraiá, crianças e pais aplaudiam. O
anúncio da premiação foi feito pelo próprio
diretor da escola, José Carlos Cardoso, que
de microfone em punho lembrou a parceria com o PAVS e que aquela era uma festa
junina especial, por ser uma comemoração
ecológica, por se preocupar com a economia de água e energia, por defender a reciclagem do lixo e o aumento do plantio de
árvores.
Segundo Adriane, a participação da escola
representou um complemento do trabalho
que os Agentes de Saúde vêm fazendo no
bairro. Dentre os vários temas que levaram
para dentro das casas, os Agentes investiram
na arborização. O Jardim Iva é um bairro de
topografia plana, com avenidas apertadas e de
tráfego intenso, mas com ruas laterais amplas
e calçadas folgadas. No entanto, há poucas
árvores por ali. Os Agentes se empenharam
em mudar esse cenário, falando em cada visita sobre a importância do verde e propondo
a cada morador que assumisse uma árvore, a
ser plantada em frente à sua casa.
As várias equipes da UBS reuniram 236 padrinhos. Uma única equipe conseguiu 126.
Em algumas ruas, o plantio das árvores já
começou. “Eles assumem a responsabilidade
de regar a planta, cuidar dela, solicitar a poda
quando necessária, mas não são responsáveis
caso alguém passe e destrua a planta”, diz Silvia Maria Quintana Chiomento, 48 anos, há
sete como Agente de Saúde no Jardim Iva.
A ressalva quanto à responsabilidade é
necessária porque no bairro, como em muitas regiões periféricas da cidade, grupos de
jovens adotam a “brincadeira” de arrancar
ou destruir as árvores, especialmente quando ainda são pequenas, e em geral depois

Mutirão de plantio de árvores com familiares dos alunos e moradores da UBS A E Carvalho - Foto: Marcel Nascimento

das festas. Em quase todos os pontos da cidade especialmente nas vias de trânsito mais
intenso, é prática comum, entre os motoristas, arrancar pequenas árvores para substituir o triângulo sinalizador quando acontece
uma pane ou um pneu do carro fura. Essa é a
razão pela qual o trabalho com os estudantes
é tão importante. “Se conseguirmos mostrar
às crianças a importância das plantas, elas
vão contribuir para que as mudas não sejam
destruídas”, diz Adriane, que tem 24 anos,
é graduada em gestão ambiental e faz pósgraduação em educação ambiental. “O PAVS
me proporcionou trabalhar a educação ambiental na prática. Você educa para a ação.
Hoje eu sei que só é possível fazer promoção
da saúde se tivermos um meio ambiente
preservado”, afirma.
Na semana seguinte à festa junina, cada um
dos 900 alunos da escola receberia uma muda
de herbácea, que pode ser cultivada dentro de
casa. Dessa forma, aprenderiam a cuidar dela
como se fosse um peixinho de aquário ou o
cachorro de estimação no quintal. “A idéia é
fazer com que a criança adote esses cuidados

e ensine isso à sua família”, afirma a Gestora,
contratada pela parceira Associação Saúde
da Família, que se ocupa das áreas das supervisões técnicas de Aricanduva e Belenzinho,
as quais incluem quatro UBS: Jardim Iva, Vila
Nova York, Belenzinho e Vila Formosa II.

“Como Educador, eu vou a campo dar
aulas três vezes por semana. Faço com
os Agentes Comunitários um diagnóstico das microáreas onde atuamos. A
possibilidade de você trabalhar com
mais de uma Secretaria, de estar com
a universidade, de estar em contato
com os Agentes nos seus locais de
atuação, é uma experiência muito
rica e interessante. Os Agentes são
os capilares da rede de Saúde, são de
suma importância. Estão lá na ponta
e fazem a ponte não só pelo viés da
doença como também pelo do meio
ambiente.”
George Kharlakian Jr., 43 anos, socioeconomista com especialização em ciências sociais aplicadas, é Educador da
Unifesp para algumas regiões do Parque São Lucas e de Sapopemba, na Região Sudeste.
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A sobrevivência das mudas nas calçadas dependerá do que aprenderem em classe e
do que os Agentes de Saúde levarem para
dentro das casas. Crescendo juntas, mudas
e crianças, as árvores terão mais chances de
sobreviver.

Mutirão de plantio de árvores com familiares dos alunos e moradores UBS A E
Carvalho - Foto: Marcel Nascimento

Pra que tanto verde?
Antes do convite aos “padrinhos das árvores”,
os Agentes de Saúde fizeram um levantamento de todas as calçadas e praças que poderiam abrigar uma planta. Um engenheiroagrônomo da Secretaria do Verde ensinou a
eles quais os espaços mínimos exigidos e as
espécies que poderiam ser plantadas nesses
lugares, de forma a evitar problemas com fiação e rachaduras na calçada.

O programa de adoção de plantas foi um
sucesso. Até mesmo o delegado da 41ª DP,
que fica ao lado da escola, comprometeu-se
a cuidar das árvores que serão plantadas nas
calçadas da delegacia.
Os Agentes contam que, quando começaram
a falar de meio ambiente, logo que receberam as primeiras aulas dos Educadores do
PAVS, os moradores costumavam perguntar, intrigados: “Por que vocês falam tanto
do verde? Já não existem tantas árvores por
aí?” Então, os Agentes explicavam que todo
o espaço de terra tinha sido tomado por asfalto nas ruas, pedras nas calçadas e cimento
nos quintais. Com isso, a água da chuva não
conseguia penetrar no solo e escorria, provocando enchentes e mudanças no clima.
“Um buraquinho de terra ao redor da árvore já permite que a água entre no solo”,
ensina Silvia. “Depois das nossas conversas,
muita gente disse que se arrependia de ter
cimentado todo o quintal. Queriam ao menos um pedacinho de terra para plantar alguma coisa.”

Mutirão de plantio de árvores com familiares dos alunos e moradores UBS A E
Carvalho - Foto: Marcel Nascimento

“Os padrinhos sempre têm preferências: alguns
querem um ipê-amarelo, outros, um jasmim
branco, mas isso depende das mudas disponíveis
no viveiro do Parque do Carmo”, diz Rita Regina
Marcondes Vital, 44 anos, quatro como Agente
Comunitária no Jardim Iva.
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Muda do mutirão de plantio de árvores dos familiares dos alunos e moradores UBS A E
Carvalho - Foto: Marcel Nascimento

Separando o lixo reciclável
Além de os moradores terem descoberto o
prazer de cuidar das árvores, as visitas dos
Agentes Comunitários e o estímulo vindo
das crianças modificaram também a relação
do bairro com o lixo. Na região não há coleta seletiva, e o caminhão passa dia sim,
dia não. Ninguém tinha o hábito de separar
o lixo. Restos de alimentos, garrafas plásticas, latas, vidros, papelão, tudo ia junto,
no mesmo saco. De tanto falar, os Agentes
convenceram grande parte dos moradores
a separar o material reciclável aquele que
pode de alguma forma ser reaproveitado.
Criou-se, no bairro, a prática de deixar, ao
lado dos dejetos comuns, o reciclável, e este
é reco-lhido pelos catadores antes da passagem do caminhão da Limpurb.
“Eu coloco o lixo reciclável num plástico
transparente, latas, vidros, para que possa
ser percebido pelos catadores. As garrafas
PET, eu amarro umas nas outras, e deixo
bem visíveis os papéis e o papelão”, explica
a Agente Jucelma Melo Urata, 41 anos, cinco
filhos, que já foi vendedora e costureira antes
de virar Agente. Na festa junina, Jucelma era
uma das mais animadas, ensinando as crianças maiores a fazer colares de revistas velhas
e ajudando as menores a colorir desenhos
de temas educativos, como a economia de
água. “Quando chove”, ela diz, “eu guardo
os papéis e o papelão para o dia seguinte. As
pessoas da minha rua já estão fazendo isso, e
os catadores já chegam bem cedinho, antes
do caminhão de lixo passar.”
O grupo de Agentes obteve êxito no trabalho
de convencer os moradores a separar o lixo,
mas não conseguiram ainda a formação de
uma cooperativa que reúna e dê autonomia
aos catadores. Se pudessem estar cooperados
e organizados, eles teriam um espaço onde
depositar o material reciclável, máquinas para
processar esse material e um retorno finan-

ceiro maior. Mas, desorganizados, eles disputam as ruas uns com os outros e vendem o que
coletam aos ferros-velhos por um valor muito
menor do que aquele que poderiam obter. “A
cooperativa está nos nossos projetos, mas foge
das nossas capacidades, foge da nossa governabilidade”, diz Sílvia, empregando um termo
aprendido na formação que os Agentes receberam dos Educadores.
No caso do lixo, o Jardim Iva repete um
cenário comum a muitas áreas de atuação do
PAVS: os atores (no caso, os Agentes de Saúde)
são bem-sucedidos em promover mudanças
nos hábitos da população e atrair catadores,
que já sabem em quais dias e horários devem
passar para recolher o lixo; no entanto, ainda
não têm controle nem poderes sobre uma
variável importante: a disponibilidade de um
espaço no qual o material seja depositado e
uma cooperativa possa ser organizada.

Quantos pingos enchem um
balde?
Por toda a escola, cartazes chamavam a
atenção para os cuidados com o meio ambiente e atitudes que poderiam mudar o
planeta, ou mudar a sua casa. Em cada um
dos bebedouros, frases com giz de cera em
cartolinas coloridas alertavam para o desperdício de água, informando quantos litros
são jogados fora a cada hora que uma torneira fica pingando. Nas paredes, outros
cartazes falavam do tempo necessário para
diferentes materiais serem absorvidos pela
natureza. Saquinhos plásticos, por exemplo, permanecerão na natureza por cerca
de 30 anos. Garrafas PET levarão outros tantos anos para desaparecer. E mais cartolinas
mostravam o lugar onde as pilhas deveriam
ser depositadas e o que se poderia fazer
com as embalagens tetrapak (as de caixas
de leite e de suco longa vida).
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Cartazes produzidos por estudantes, ambientam o Arraiá Ecológico na comunidade da UBS Jd. Iva - Foto: Marcel Nascimento

O PAVS tinha uma sala de atividades especialmente reservada pela escola, e nela as crianças podiam desenhar, fazer as bijuterias com
material reciclável, ensinadas pelos Agentes,
como Jucelma, e conversar sobre recuperação do lixo e economia de água esta última,
uma brincadeira estimulada por cartazes para
colorir, cedidos pela Sabesp, que abordavam
o bom uso desse recurso. Ao longo do dia,
92 crianças passaram por ali. Foi a sala mais

animada e mais freqüentada da festa. Para os
menores, pouco importava se, no cartaz, estavam colorindo os canos de água ou o pingo
que escorria da torneira. A “tia”, sempre uma
Agente de Saúde, explicava que uma torneira
pingando durante um dia poderia encher um
balde. E, se todos os vizinhos não cuidassem
da torneira, o balde viraria uma imensa caixa
d’água, e, se o bairro não cuidasse, chegaria
um dia em que faltaria água para todos.

“O PAVS me ajudou a encontrar algumas dimensões de trabalho, no sentido da
complexidade de lidar com problemas e sistemas, perceber que você não vai lidar diretamente com a situação, mas que procurará um meio de fazer com que a
comunidade encontre caminhos para solucionar os problemas. Quando o Agente
chega com carinho, a população se sente valorizada. Trabalhei bastante com crianças e senti que isso foi muito importante para as pessoas como um todo. Uma
criança veio falar para mim, quando eu lhe dei uma planta: ‘Tia, é um ser vivo,
como eu e o meu amigo, né? Vou cuidar como se fosse meu filho’. Achei muito sensível. Muita gente trabalha com saúde e não tem essa sensibilidade. Como poderá
oferecer algo que ela mesma não tem? Foi bom, consegui fazer o meu trabalho.
Claro que houve momentos que não foram muito legais, a ausência da gerência se
refletiu nas nossas reuniões e no nosso Projeto. De agora em diante, o importante
é que haja, de cima para baixo, um comprometimento. Por exemplo, a supervisão
técnica sentar com os gerentes. Agora é preciso essa ação para que haja vida, esse
vigor que houve no nosso período. Mas, se o Agente pede e o gerente não abraça,
não vai para frente. Adriane Andrade dos Santos, 24 anos, formada em gestão ambiental, atua como Gestora Local na
Região Sudeste, contratada pela parceira Associação Saúde da Família.
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A produção dos colares de revistas velhas
feitos pelos alunos dos terceiros e quartos anos seguia um ritmo: os estudantes
começavam enrolando a ponta mais fina
das tiras, deixando sempre um buraquinho,
e iam aumentando o volume até fechar o
pequeno rolo com cola de papel. Com uma
linha de nylon, as “contas” de papel eram
presas e intercaladas com pedrinhas de bijuteria. “Com esse pequeno exercício, as crianças aprendem a idéia de reciclagem, utilizando para outro fim as revistas que seriam
jogadas fora”, diz a Educadora Ambiental
Victoria, do NGD-Leste, que participou da
“festa junina ecológica”. Além de ficar em
dia com a proteção do meio ambiente, a garotada aprimorava a habilidade manual. “Ao
exercitar a passagem do fio e ao escolher
as contas do mesmo tamanho e combinar
as diferentes cores, as crianças desenvolvem
a coordenação motora e a percepção dos
objetos”, acrescenta Victoria.
As cadeiras em torno do círculo de mesas
eram disputadas pelas crianças. Assim que
descobriam que poderiam, brincando, montar
um colar para elas, também queriam fazer outro
para a mãe, para a tia, para a irmãzinha.

a festa, das quadrilhas à premiação. Ela é
responsável por quatro equipes do PSF, 24
Agentes no total, que atendem 60% de sua
área (com cerca de 25 mil habitantes). Edna se
diz uma entusiasta do PAVS, que trouxe mudanças dentro e fora da unidade. Como exemplo, cita as várias praças arborizadas que vêm
recebendo cuidados nos últimos meses.

Festa Junina (Arriá Ecológico) na UBS Jd. Iva - Foto: Marcel Nascimento

Mas o projeto sobre o qual a enfermeira gosta
mesmo de falar é o da oficina de sabão. Antes
mesmo de o PAVS chegar ao bairro, sua UBS
já tinha um posto de coleta de óleo de cozinha
utilizado. Com o treinamento dos Agentes, a
prática se ampliou de forma expressiva. Cada
vez mais, moradores armazenam e levam o
óleo para o tambor disposto do lado de fora
da Unidade de Saúde.
Assim, evitam despejá-lo pelo ralo da pia, o
que contamina milhares de litros de água,
os quais, depois, necessitam de alto custo
de tratamento.

Equipes da UBS Iaçapé promovem ação nas ruas de Sapopemba. - Foto: Marcael
Nascimento

Do óleo de cozinha ao lanche
dos pacientes
A enfermeira Edna Patrício Romano, gerente da UBS Jardim Iva, acompanhou toda

Essa atitude deu início a um ciclo de ações
bastante rico. Com os cerca de 20 litros recebidos mensalmente pela unidade, voluntárias preparam dezenas de pedras de sabão
que são vendidas no bairro, inclusive dentro
do próprio posto. Cada peça tem preço de
R$ 1, e o processo rende cerca de R$ 300
por mês. “Com esse dinheiro, compramos
chá, bolachas, adoçante e açúcar para oferecer como café da manhã a todos que vêm ao
posto fazer exames laboratoriais”, diz Edna.
A maioria dos exames exige que as pessoas
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compareçam em jejum. “Os pacientes que
chegam para consultas também se servem,
e algumas pessoas passam por aqui só para
tomar o café.” Ainda sobram uns trocados
para comprar lâmpadas que queimam ou
para pequenos consertos urgentes, enquanto a secretaria não providencia a troca.
É a história do óleo que já fritou ovos e bolinhos, que virou sabão, que foi vendido no

bairro, que lavou roupas e quintais, e cujo
dinheiro está pagando o chá com bolachas
dos pacientes. Graças ao óleo de cozinha armazenado e às barras de sabão produzidas
e vendidas, os pacientes se sentem melhor
tratados. “Não é o luxo do lanche que se tem
nas unidades particulares de exames laboratoriais, mas é algo para quebrar o jejum de
muitas horas”, diz uma das Agentes.

“Todos nós mudamos com o PAVS: nós, Gestores, os Agentes Comunitários, a comunidade. Todos começamos a prestar mais atenção ao meio ambiente e a cuidar
melhor dele. O óleo de cozinha é um exemplo. Antes o jogavam na pia, jogavam
na terra; agora, é utilizado para fazer sabão, em casa mesmo, ou destinado a uma
cooperativa. O jeito de tratar a água e a energia também mudou; todos estão querendo colaborar, reduzindo um pouco, seja o banho, sejam as luzes acesas, vigiando
as crianças. Mas, para mim, o mais enriquecedor foi o aprendizado da diversidade.
Eu trabalho em bairros de classe média alta, como a Vila Mariana, e trabalho com
famílias morando em favelas. A Cultura de Paz me trouxe um grande ensinamento: trate as pessoas da maneira como você gostaria de ser tratado. Aprendi muito
com a Cultura de Paz. O grande desafio é o término do Projeto, mas muitas ações
vão continuar. Quero levar para frente esse Projeto. Apesar do término, o contato
com a comunidade não acabará.”
Beatriz Castro Maroni, 26 anos, bióloga, trabalha com Educação e Gestão Ambiental e atua nas regiões da Vila Mariana e do Jabaquara, como Gestora Local da Unifesp

“O maior desafio que o PAVS me proporcionou foi traduzir o conhecimento que
tenho sobre sustentabilidade para populações que vivem em áreas de grande exclusão social. Consegui passar o meu conhecimento para essas pessoas, que vivem
dentro de um contexto muito diferente do meu. Hoje a comunidade está sensibilizada para as questões de saúde e de meio ambiente, porém, não existe ninguém
à frente para continuar o trabalho. Existem questões financeiras, de tempo, e o
próprio trabalho das pessoas da comunidade, o que as impede de dar continuidade ao PAVS. Por isso, entendo que o próprio PAVS deveria tentar se fortalecer
como uma política pública, pois cada comunidade tem o seu tempo para absorver
conhecimento e torná-lo concreto. Fizemos muitas coisas interessantes. Paralelamente a uma horta dentro de uma escola, construímos maquetes com as crianças
para mostrar o sistema natural da água. O porquê das enchentes, como ocorre
a contaminação, como funciona o ciclo da água no meio urbano, o que a impermeabilização do solo provoca.”
Potira Preiss, 28 anos, bióloga, atua na Região Sudeste como Gestora Local da Unifesp.

141

Capítulo VIII
Vivências e iniciativas

Região Leste: vivências e iniciativas
Trabalhar o PAVS com toda a equipe de Saúde e incorporar suas ações nos planos de meta
foram diferenciais desta região.

ACS participam de atividade corporal, terapia chinesa e distribuição de mudas na UBS CEU Veredas. Foto: Marcel Nascimento

Vários fatores diferenciam a Zona Leste de
outras regiões da cidade, particularmente
do ponto de vista da saúde e da participação
popular. Foi lá que se iniciaram os primeiros
movimentos pelos Conselhos de Saúde. E
foi lá que começou, em 1997, com o nome
de Projeto Qualis, o primeiro Programa
Saúde da Família da capital, em uma época
na qual os serviços do setor em São Paulo
ainda não eram municipalizados.
O Qualis era uma parceria do Hospital Santa Marcelina com o governo do Estado e o
Ministério da Saúde. Esse hospital continua
sendo o principal parceiro do PSF, implementado em São Paulo desde 2001. O fato
de o Santa Marcelina ser parceiro único em
toda uma região e o longo tempo de trabalho com o Saúde da Família resultaram
em uma integração bastante afinada entre
o PAVS e a Coordenação de Saúde da Zona
Leste. Para a coordenadora, Leni Aparecida
Gomes Uchoa, a parceria com o Santa Marcelina e a atuação do PAVS dão sustentação
e garantem qualidade em saúde numa região
de muitas carências, que sempre constituiu
um desafio para o poder público.
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A Leste tem 55 Unidades Básicas
com o Programa Saúde da Família,
222 equipes de PSF e 1.048 Agentes
Comunitários, segundo a Secretaria
de Saúde do município. De seus
2,51 milhões de habitantes, 888 mil
são atendidos pelo PSF, o que significa uma cobertura de 35,4% bastante
próxima da média da capital, que é
de 37,1%, mas muito abaixo da observada na Zona Sul, onde o atendimento do PSF chega a 64,5%.

A mortalidade infantil da Leste, segundo
dados de 2005, é de 14,5 por mil nascidos
vivos, a mais alta da cidade, que tem na média 12,9. A região também concentra bairros
com o menor índice de áreas verdes de São
Paulo, o que fez com que o PAVS encontrasse ali muitos desafios envolvendo saúde
e questões ambientais.

ACS participam de terapia chinesa e distribuição de mudas na UBS CEU Veredas. Foto: Marcel Nascimento

Isso explica, em parte, porque, entre os cerca de cem projetos e ações que a Zona Leste
vem executando e inserindo no Banco de
Projetos, muitos se referem à educação ambiental em forma de oficinas oferecidas em
escolas e espaços públicos, algumas destinadas a formar “agentes ambientais jovens”.

Com o envolvimento integral da Saúde, o
PAVS ganhou um fôlego maior na região.

ACS promovem atividade para intensificar o diálogo com a comunidade na UBS Jd.
Maia. - Foto Marcel Nascimento

O diálogo entre todos os
atores envolvidos

Parte significativa dos projetos trata da recuperação de praças deterioradas e do plantio
de árvores e de hortas. A exemplo de outras
regiões da cidade, muitas ações ensinam a
preparação do sabão caseiro, a reciclagem
de resíduos e o melhor aproveitamento dos
alimentos.

O Projeto continua
A participação diferenciada e o comprometimento do Santa Marcelina se devem a uma
parceria muito especial entre as pessoas e
instituições envolvidas. A casa das irmãs de
Santa Marcelina começou em 1956 para
atender moradores carentes em saúde,
cresceu como abrigo para pessoas idosas e
acabou se transformando na maior referência filantrópica em assistência à Saúde para
toda Zona Leste, por conta das necessidades
da própria região. “Nós estamos na atenção
primária porque acreditamos que essa é a
missão da instituição”, diz Maria Sebastiana
Felix Bizetto, educadora em saúde pública
e há dez anos no Santa Marcelina, É interlocutora do hospital no PAVS e acompanha
todas as ações da atenção básica na Leste.

O Santa Marcelina já informou que manterá
em seus quadros três dos oito Gestores Locais
e está tratando com a Secretaria da Saúde a
possibilidade de ampliar esse número. Ao
término da primeira fase do PAVS, em julho
de 2007, vários gerentes de Unidades Básicas da Leste já tinham incorporado alguns
projetos levantados por Gestores e Agentes, incluindo essas intervenções no plano
de metas para 2008. O mesmo está acontecendo em relação a 2009. Isso significa
que, na região, a continuidade do Projeto
está garantida.

Por conta da experiência do Santa Marcelina, que por vários anos foi responsável pela
capacitação de seus profissionais, Sebastiana Bizetto defende que toda a equipe de
Saúde, e não apenas o Agente, participe de
processos de formação ambiental, como o
dado pelo PAVS. Sozinho, o Agente não tem
muita força, alega Sebastiana.

ACS promovem atividade de conscientização comunitária na UBS Jd. Maia.
Foto Marcel Nascimento

Para a Educadora, é fundamental a manutenção
do Gestor Local, que atua como um mediador e
pode facilitar as interfaces entre a Coordenação
de Saúde, os Agentes no território e instituições
como subprefeituras e outras Secretarias.
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A seguir, trechos da entrevista da Educadora.

A lógica do território

Unidade, onde a visão é a da doença, e não a
da saúde, deixava a função de promoção para
fazer assistência. Não vou dizer que com o
PAVS nós recuperamos esse princípio, mas os
18 Educadores que contratamos na primeira
fase levaram essa reflexão, de como a questão
do meio ambiente caminha junto com a da
saúde, legitimando a autoridade do Agente.
“No início, os nossos Educadores encontraram
muita dificuldade para estabelecer o vínculo
com os Agentes Comunitários. Aqui, no Santa
Marcelina, foi mais fácil, porque mantínhamos
um vínculo com os Agentes. Então, apresentamos os Educadores a eles. Essa dificuldade
é compreensível porque eles traziam uma discussão que nós não faziamos na Saúde, que é
a questão ambiental. Enquanto profissionais da
Saúde, nós sempre trabalhamos com a doença; sempre trouxemos o indivíduo para ser cuidado aqui, na Unidade. A lógica era essa: se
o remédio ou o exame não resolve, entra em
cena o assistente social.

ACS participam de terapia chinesa e distribuição de mudas na UBS CEU Veredas. Foto: Marcel Nascimento

O PSF trabalha com o entendimento de que
o processo de saúde, ou de doença, tem uma
relação direta com a condição dos indivíduos.
Nós chamamos isso de “lógica do território”,
em que o território é um elemento facilitador
ou “dificultador” da condição de vida, para
que a população seja saudável ou não. Nós,
do PSF, também falamos de questões ambientais que interferem na saúde, mas nunca
fizemos uma capacitação tão profunda como
a que foi dada pelo PAVS.
O secretário Eduardo Jorge tem esse entendimento de que é necessário resgatar a especificidade da atuação do Agente Comunitário
como elemento de determinado território,
com uma visão dos processos de saúde e
doença. Mas, quando o Agente chegava à
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Quanto aos Agentes, num primeiro momento eles receberam a capacitação oferecida pelo PAVS como “mais um serviço para
fazer”. Houve essa resistência no início, mas
logo eles perceberam que a questão ambiental não era um trabalho a mais, era um trabalho que diminuiria até mesmo a demanda
da doença.

A importância da equipe
O PAVS foi escrito por várias instituições, e,
ao ser apresentado para nós, imediatamente
dissemos que estava faltando a participação
da equipe. A experiência nos ensinou isso. O
Agente Comunitário sozinho é sufocado pela
equipe; ele precisa ser fortalecido. Quando
nós fazemos capacitação no Santa Marcelina,
falamos com todo o grupo, cada um na sua
função. No final, eu reúno todo mundo e o
Agente conta, por exemplo, o que ele faz nas
famílias em que há recém-nascidos, como

acompanha dificuldades na amamentação
como verifica as vacinas. Porque o Agente
pode até abrir o armário, ver se há mamadeira, discutir o uso da chupeta... O enfermeiro
não faz isso, mas o Agente faz, porque ele é
íntimo da casa; e, quando a equipe percebe o
verdadeiro papel do Agente, passa a valorizálo. Por isso, nós dissemos à equipe executiva
do PAVS que a discussão tinha que ser feita
com toda a equipe, para que trabalhasse afinada. Sozinho, o Agente não consegue.

“As pessoas começaram a perceber os
seus próprios espaços e, em relação à
saúde, descobriram que o meio ambiente é um grande aliado. Como profissional atuando há 20 anos na área
ambiental, achei muito complicado
desenvolver ações em um tempo tão
curto, mas ainda assim deu para desenvolver um bom trabalho. O maior
aprendizado foi superar os próprios
limites. Trabalhar com o pessoal da
Saúde e mostrar a influência do meio
ambiente na doença e no bem-estar
das pessoas foi um grande desafio.”

Sobre a Cultura de Paz
O PSF trabalha em áreas de muita vulnerabilidade social no município. O Agente Comunitário conhece todo mundo, conhece as pessoas e entra na casa delas. Eu acompanhava
um grupo no bairro Dom Angélico, e uma
senhora idosa reclamava de que era hipertensa, de que era difícil fazer o controle, embora
ela fizesse dieta. Depois o Agente nos contou
que a pressão arterial não baixava porque o
filho estava envolvido com sérios problemas.
Então, como lidar com isso? A senhora Rosa
Barros, que foi a nossa primeira coordenadora aqui, dizia: “Nós vamos trabalhar para
melhorar a condição de vida dessa população, proporcionar mais áreas de lazer, mais
entretenimento, promover discussão nas escolas, trabalhar sonhos, perspectivas, o que
o bairro está precisando... É a partir dessas
discussões que as mudanças virão”.

“Abrace
o seu nenê”,
“Faça festa com a
sua criança”, “Plante
uma árvore”, “Converse com o seu
vizinho”.

Eliete Fernandes da Silva, 45 anos, duas filhas, bióloga e
Gestora Ambiental. Trabalha para o Santa Marcelina, em Tiradentes, na Região Leste.

Como isso não aconteceu e a equipe não foi
contemplada, nós fizemos o seguinte: junto
com os nossos Educadores, os Agentes passaram a dar uma aula para toda a equipe,
mostrando o que estavam aprendendo e o
que isso significava no trabalho deles. Nós
queríamos dar autoridade para o Agente.
Dando aulas para o médico, para o enfermeiro, eles se sentiriam mais seguros para
falar da questão ambiental. Foram alguns
encontros de quatro horas com a equipe, e
fizemos o mesmo com os gerentes das Unidades, para que eles fossem sensibilizados e
também estimulassem os seus profissionais a
abrir esses espaços de diálogo.

Sempre trabalhamos assim com as nossas
equipes. Mas a Cultura de Paz foi difícil de
ser incorporada; houve muita resistência
mesmo. No Santa Marcelina, utilizamos uma
metodologia problematizadora, participativa, trabalhamos com vivências. Olhamos
o indivíduo, utilizando a questão lúdica, a
afetiva. Dizemos “Abrace o seu nenê”, “Faça
festa com a sua criança”, “Plante uma árvore”, “Converse com o seu vizinho”. Falamos do acolhimento, do autocuidado.
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Possibilidades de intervenção

Gestora local, ACS e comunidade

A primeira fase, em 2007, foi de reconhecimento do território. Mas as idéias de ações
já começaram a surgir. Tivemos mais de 200
propostas de idéias e projetos, que chamamos de “possibilidades de intervenção”. Os
Educadores e Agentes saíam a campo fotografando pontos de lixo viciados, nascentes
que poderiam ser recuperadas.

“A minha experiência foi rica ao mediar conflitos dentro da comunidade.
Com a implantação do PAVS, foi visível a mudança de hábitos que ocorreu dentro dos grupos de moradores
e até com os Agentes em vários aspectos: redução no consumo de água
e energia, cuidado com o lixo, manejo
com resíduos. A convivência com a
comunidade me trouxe um grande
ensinamento: saber ouvir e ser um
facilitador e mediador de conflitos. O
maior desafio foi entrar em contato
com a realidade dessas pessoas e saber lidar com isso, pois é uma realidade muito distante da minha. Eu só
aprendi com eles.”

Guilherme Ferrão, 32 anos, um filho, pós-graduando em
Gestão e Manejo Ambiental e graduado em comunicação
social. Atua na Vila Prudente, pela Unifesp.
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E Leni Uchoa se reúne com as supervisões
de Saúde; é uma autoridade dentro da Coordenação. Então ela tem essa força com as
supervisões de Saúde, com as gerências, e o
fato de construirmos as nossas propostas na
região de uma forma harmoniosa, conjunta,
tem possibilitado maior efetividade. Quando
identificamos essas “possibilidades de projeto”, já surge aqui uma justificativa para uma
Segunda fase. Nós queremos implementar esses projetos, fazer com que eles aconteçam.
Uma preocupação que Leni Uchoa teve, e nós
dividimos, foi trabalhar com os gerentes essas
possibilidades. Assim, já no início do segundo
semestre de 2007, quando os gerentes faziam
o planejamento para 2008, eles incluíram
muitas ações, independentemente de que a
segunda fase do PAVS viesse a existir ou não.
Mesmo com ações que não tinham a ver
diretamente com a saúde, isso aconteceu. Por
exemplo, se o Agente Comunitário identifica
que em determinado lugar há problema de
córrego, ou de coleta de lixo, nós levamos
essa questão para o gerente da UBS. Se
entender que aquilo é uma prioridade para a
saúde da população, ele vai colocar a questão
no plano de ações da sua área, vai fazer
uma interlocução com a Supervisão, com a
Coordenação, de forma que isso chegue à
subprefeitura, a outras Secretarias.
Com essa prática, a equipe passou a discutir questões ambientais, a coleta seletiva também como geração de renda, uma
consciência de preservação do planeta, de
autocuidado, de consumo responsável, de
alimentação... Trabalhamos muito a educação ambiental, usando o teatro, as oficinas,
para que novas práticas sejam inseridas no
cotidiano. A questão da cobertura vegetal é
muito séria em toda a Zona Leste, porque
a região teve um crescimento desordenado,
muita área de invasão, daí o grande número
de ações de plantio, de adoção de mudas
pelos moradores, de requalificação de áreas.
O que trouxemos de diferente foi a inserção

das propostas já no plano de trabalho. Além
disso, restabelecemos as interlocuções com
representantes da Supervisão Técnica, que
acompanha o trabalho do Gestor. Porque o
trabalho do Gestor é com a equipe dentro
da Unidade, mas ele também promove a
mediação entre todos os setores desse território da Supervisão.

Ele estuda, aprende, vai evoluindo. Aqui nós
priorizamos 50% das vagas para o público interno.

O papel do Gestor na equipe
O gerente de Unidade responde ao supervisor técnico de Saúde. E este responde à Coordenação Regional. E a Coordenação Regional, à Secretaria. Todos os dias, os Agentes
se reúnem com a equipe, passando as informações de cada família visitada e o plano de
trabalho para aquele dia. Os Gestores também participam de muitas dessas reuniões,
de forma a poder relatar e relembrar o que
tinha sido a primeira fase do PAVS, retomar
os projetos. Isso é importante porque há uma
rotatividade entre médicos, enfermeiros e
gerentes; e o Gestor tem essa oportunidade
de se apresentar e falar do Projeto.

Agente Comunitária na UBS Celso Daniel. - Foto Marcel Nascimento

Agora, em relação aos outros profissionais,
o médico, principalmente, nós temos uma
dificuldade muito grande de mantê-los. Então, nessa segunda fase, nós demos muita
prioridade aos Gestores que conheciam o
PAVS 2007, de forma que eles pudessem ser
o elo de continuidade. Nas nossas equipes
ninguém pode dizer que não sabe o que é o
Projeto. E todos sabem que o PAVS não é simplesmente um projeto a mais que veio para
o Agente cumprir; é algo de toda a Unidade,
de todos os profissionais. Nem todos estão
lá no território, não estão com os catadores;
o médico pode não saber fazer uma horta,
plantar uma árvore, pegar na enxada, mas o
Agente traz essa discussão para a reunião de
equipe, todos sabem do que ele está falando,
da importância que isso tem.

O PAVS precisa de mediação
Hugo Calixto, Gestor Regional, participa de atividade corporal, terapia chinesa e
distribuição de mudas na UBS CEU Veredas. - Foto: Marcel Nascimento

Aqui, na Leste, o Gestor levou quase 30 dias
se apresentando e fazendo esse diagnóstico, porque são 230 equipes. Imagine oito
Gestores visitando 230 equipes. Foi preciso
um calendário, uma agenda bem apertada. A
questão da rotatividade existe, mas entre os
Agentes é sempre por conta de promoções.

Eu estou na Saúde há 30 anos e vim para o
PSF acreditando que esse é o caminho do
SUS. Mas ainda existem muitas lacunas, as
ações intersetoriais no território. Quem realiza essas ações? Todo mundo? O que é de
todo mundo ninguém faz. E aí isso fica na
minha responsabilidade, ou de qualquer
outro, porque ninguém se vê como responsável. E, então, não temos uma agenda com
os telefones necessários, não sabemos quan150

tos recursos temos na região, o telefone das
escolas, da subprefeitura, da Secretaria de
Desenvolvimento Social, que tem a assistente social, o Conselho Tutelar... Aparece
o caso de uma criança abandonada, nós já
conversamos sobre isso, porque já houve
outros casos, mas o processo recomeça, recomeça... porque é alguma coisa que não
está instituída.

“A partir do momento em que temos
consciência da importância do meio
ambiente, passamos a cuidar melhor dele. Tive dificuldades em desenvolver o trabalho dentro dos Postos
de Saúde, por conta da escassez de
tempo. As atividades não avançaram
como deveriam porque não há tempo
disponível. Desenvolvemos trabalhos
interessantes com a comunidade de
Ermelino Matarazzo, como, por exemplo, formar uma cooperativa e plantar
uma horta comunitária. Hoje já existe
um grupo que criou a cooperativa de
costura. Fizemos várias reuniões com
os Agentes na tentativa de que, com
o término do PAVS, os projetos prosperassem, mas é preciso mais gente
habilitada para dar continuidade ao
PAVS.”
Maytê Raldi, 24 anos, bióloga, trabalha para o Santa
Marcelina em Ermelino Matarazzo, zona leste da cidade.

É um pressuposto do Sistema Único de
Saúde de que dentro da Unidade nós não
damos conta de tudo, que nós precisamos
mediar e integrar com os outros setores da
sociedade... Então, eu vejo esse Gestor com
essa função. O foco está na questão ambiental, mas é ele que vem estabelecendo essas
relações e ampliando as nossas discussões
quando nós pensamos em outros setores,
em outros órgãos. Por isso, acho que esse
profissional deveria ser efetivado e a Secretaria de Saúde deveria assumir esse indi151

víduo, porque a efetivação do Sistema Único
de Saúde pressupõe a sua existência, um indivíduo com uma visão mais ampliada.

ACS participam de atividade comunitária na UBS Celso Daniel. - Foto Marcel Nascimento

O PAVS não pode continuar sendo um projeto. Nós temos discutido muito isso aqui,
dentro da nossa instituição. Muitas das pessoas que afirmam que o trabalho continuará
por si só não sabem como é o processo de
trabalho dentro de uma Unidade. Como elas
podem ter garantia de que essas ações permanecerão? Ou evoluirão? Se não houver
alguém voltado para isso, o Agente não vai
dar conta. Mudar dá muito trabalho, mudar
dói. Incorporar novos hábitos, novos valores,
fazer mudanças nas suas rotinas, isso é difícil. O novo nos assusta, nos tira de uma zona
de conforto, traz novas possibilidades ainda
desconhecidas, necessidades de novas interações... Então, o novo não se dá porque alguém decretou, porque alguém trouxe aqui
e mostrou... É preciso um elemento humano
para mediar esse processo.

O resgate do Agente
Hugo Calixto, 29 anos, sociólogo e ambientalista, é o Gestor Regional da Zona Leste.
Ele representa o PAVS no Santa Marcelina,
instituição parceira do PSF, e na Coordenação Leste de Saúde. Hugo trabalha com oito
Gestoras Locais, que atuam nas supervisões
técnicas de Saúde. O sociólogo foi escolhido pela sua formação e por já ter trabalhado

na capacitação de gestores ambientais na
mesma Região Leste, onde vive com a mãe
e duas irmãs.Como a maioria dos Gestores,
nos dias em que não tem formação e planejamento na Umapaz (sede do PAVS), ele
dedica as primeiras horas de trabalho para
fazer contatos pelo telefone por exemplo,
articula com o Núcleo de Gestão Descentralizada (NGD), da Secretaria do Verde e
do Meio Ambiente, a realização de uma
oficina em determinado bairro, verifica a
entrega de mudas esperadas em tal parque,
liga para uma subprefeitura a fim de lembrá-la da limpeza do córrego que será feita
em mutirão no fim de semana... Faz isso de
casa, porque, embora possa contar com a
infra-estrutura da Coordenação e do Santa
Marcelina, acabaria perdendo muito tempo
nos deslocamentos. À tarde, sempre está em
campo, acompanhando atividades promovidas pelos Gestores Locais com os Agentes
e a população.

“As regiões
são retalhos. Nós
fazemos as costuras,
sempre focadas na
questão ambiental.”

A questão ambiental é usada para fortalecer
o diálogo entre esses setores. “O Gestor Regional tem mais força para abrir portas que o
Gestor Local e o ACS, mas a idéia é abrir esses caminhos, para que essas portas fiquem
abertas e, a partir do PAVS, os outros atores
já saibam caminhar. Quando um ACS entrar
numa reunião, ele já será visto como uma
referência.” Segundo o Gestor, dessa maneira o PAVS estaria “resgatando a verdadeira figura do Agente Comunitário como elemento
transformador da sua comunidade, porque
ele foi pensado para atuar dessa forma, mas
acabou sendo absorvido pela lógica médica,
da atenção, da assistência”.

A praça ou o campinho?

ACS participam de atividade comunitária na Jd. Maia. - Foto Marcel Nascimento

A seguir, algumas das percepções do
Gestor Regional.

Como um costureiro

ACS participam de atividade comunitária na Jd. Maia. - Foto Marcel Nascimento

Hugo vê o papel do Gestor Regional como
o de um costureiro. “As regiões são retalhos. Nós fazemos as costuras, sempre focadas na questão ambiental. Nós amarramos
a questão da Saúde, a da Educação, a da
Cultura, fazemos a ponte entre esses vários
atores que até então tinham uma conversa
bastante enfraquecida.”

Para os Gestores e os Agentes, pensar e
elaborar ações e projetos foram aprendizados cotidianos. Em julho de 2007, no final
da primeira fase do PAVS, os Gestores foram
para suas Unidades e discutiram com os
Agentes quais problemas tinham sido observados no território e quais projetos poderiam ser desenvolvidos. Segundo Hugo, até
152

então a discussão desses projetos com a comunidade ainda não tinha ocorrido. Veio
a acontecer apenas na segunda etapa. “Foi
interessante perceber que, à medida que um
projeto era discutido com a comunidade, ele
ia se transformando. O Gestor pensava uma
coisa, o Agente pensava outra, e os moradores poderiam querer outra diferente.”
Hugo cita um exemplo lembrado pela coordenadora Leni Uchoa - o de um espaço
público abandonado que os Agentes tinham
identificado como um local para uma praça.
Quando foram ouvir os moradores, descobriram que eles queriam ali um campo de
futebol, um local para praticar esportes, não

“Foram vários desafios, porque
era a primeira vez que trabalhava
como Gestora, envolvendo, além das
questões ambientais, as relações de
poder com as Unidades Básicas de
Saúde e a subprefeitura. Na subprefeitura a ajuda veio de funcionários com
menor poder. Na Supervisão de Saúde
de Itaquera são nove UBS, um total de
27 equipes e cerca de 135 Agentes. O
contato foi mais difícil com o médico
das equipes. Alguns se interessavam
pelo trabalho, mas tinham a agenda
sempre lotada. Na região, focamos
mais as questões do lixo e da educação
ambiental; era o que os Agentes traziam como mais importante. Acho que
pelo menos metade da comunidade se
engajou em relação a esses temas. O
PAVS pode andar bem se houver um
envolvimento da Coordenadoria de
Saúde - o que acontece na Região Leste
- e um entendimento com os gerentes
das UBS, mostrando que o Projeto não
é uma moda que vai passar, mas que
será incorporado.”

Danitielle Grajanin, 27 anos, psicóloga, trabalha em Itaquera
como Gestora Local para o Santa Marcelina.
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uma praça. “A segunda etapa veio nos ensinar isso: discutir com a comunidade a efetivação desses projetos.”
O Gestor Regional destaca também a importância do envolvimento dos gerentes.

ACS e gestores do PAVS avaliam revitalização de Praça no Bairro da Conquista II. Foto: Jussara Salles.

“Eles passaram a perceber que determinados
problemas de saúde são resultantes de um
meio ambiente desequilibrado. E, a partir
do momento que assumiram esse fato, passaram a incluir a questão ambiental dentro
do plano de saúde de 2008, focando a atenção daquela Unidade não só na doença, mas
na promoção de qualidade de vida.”
Hugo avalia que, além da rotatividade nos
postos, a maior dificuldade foi o entendimento de como a questão ambiental poderia
ser trabalhada de forma conjunta. “Sem essa
compreensão, de como se faz para andarmos
juntos, tudo fica mais difícil. E até hoje nem
todos os atores têm essa compreensão”, diz.
Ele lembra que “algumas coisas dependem
de instâncias superiores, como articulações
de gabinete; não havendo essa articulação,
o trabalho lá na ponta não anda”.

Irmã Monique: como uma andorinha
Ela aprendeu no Canadá, de onde veio,
a compartilhar os cuidados ambientais
com a promoção da saúde, como prega
o PSF que coordena, no Hospital Santa
Marcelina.

Irmã Monique Marie Marthe Bourget durante reunião de avaliação do PAVS.
Foto: Maíra Soares

Quando estudava Medicina em Montreal, no
Canadá, duas décadas atrás, irmã Monique
Bourget, 42 anos, já carregava na mochila,
no bolso ao lado dos livros, sua própria caneca para tomar água. Lá já não se usavam
copos descartáveis, esses fabricados de plásticos ou de celulose vegetal que depois vão
parar nos lixões. Não era só Monique que
carregava sua caneca; quase todos os universitários mantinham a mesma atitude. No país,
a separação e a reciclagem do lixo são práticas comuns, ensinadas em todas as escolas
dentro de um leque de questões ambientais.
As “lições” começam nas creches.
“Nós, estudantes, ganhávamos dinheiro recolhendo latas de refrigerante”, conta. “Quando

cheguei ao Brasil, 12 anos atrás, fiquei chocada ao ver o desperdício. Eu falava, falava, devia até incomodar as pessoas; me sentia como
uma andorinha só, que não faz verão.”

“A comunidade em São Mateus já está
sensibilizada pelo trabalho de 2007, e
estamos elaborando um viveiro com
plantas medicinais que será cultivado pelos grupos orientados por duas
psicólogas e um psiquiatra. Os grupos
são compostos por adolescentes, idosos e portadores de deficiência mental.
Essa foi uma das maneiras que encontrei para poder trabalhar as questões
de meio ambiente e de saúde. Ao mesmo tempo que esse grupo faz o plantio,
é orientado pelos profissionais sobre a
importância das ervas medicinais e está
em contato com a terra. Esses grupos,
em média de 30 pessoas cada um, são
atendidos diariamente nos Postos de
Saúde. Aliás, não tive problemas de entendimento com os Agentes de Saúde
na implantação do PAVS. A maior dificuldade aconteceu com os médicos que
não entendiam a proposta do Projeto.
Hoje, no entanto, existe uma afinidade
grande entre o PAVS e esses profissionais, que, na medida do possível, participam de todas as reuniões e até da
formação do viveiro. Para dar continuidade, decidimos que a comunidade
deveria se apropriar de todo o Projeto.
As oficinas artesanais também continuarão, com a confecção de colchas
artesanais, trabalho de grande valia
para essas pessoas. O fato de eu ter sido
eleita conselheira do meio ambiente na
região e de residir aqui facilitará a continuidade do PAVS.”
Andreia Perez, 27 anos, bióloga, trabalha em São Mateus, na
Região Leste, como Gestora Local para o Santa Marcelina.
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ACS apresentam dramatização com temática ambiental durante o Seminário Integrador da Zona Leste. - Foto: Jussara Salles.

Hoje, coordenadora do Programa Saúde da
Família no Santa Marcelina, irmã Monique
diz que já não se sente tão sozinha. Quando
o secretário Eduardo Jorge lhe contou o que
pretendia com o PAVS, o Santa Marcelina
aderiu à idéia imediatamente. Como o
maior parceiro do município no PSF, era uma
adesão fundamental. “Eu fiquei encantada
com a proposta que ele trazia, de trabalhar
com as questões ambientais. Ele foi brilhante
ao pensar no Agente Comunitário como o
propagador desses princípios.”
Hoje, em muitas Unidades Básicas de Saúde
e em diversas instituições públicas municipais, os funcionários já carregam suas próprias
canecas. Nos bebedouros, não há mais copos descartáveis. Pode parecer curioso, mas
em algumas UBS o presente estabelecido na
brincadeira de “amigo secreto” foi uma caneca. Cada um procurou a mais diferente e
colorida para presentear o amigo.

Envolver a equipe
O PAVS chegou com o privilégio de contar
com os Agentes Comunitários de Saúde, os
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mais capacitados para mudar o comportamento das pessoas, justamente por atuarem
no interior da comunidade e como elemento da comunidade. Irmã Monique diz que o
“programa deveria envolver toda a equipe,
os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem”, necessidade que o PAVS, pelas
suas limitações orçamentárias e de prazos,
não deu conta de cumprir. Por iniciativa
própria, isso foi feito pelo Santa Marcelina.
Depois do treinamento que receberam dos
Educadores, os Agentes se reuniram com a
equipe e eles próprios repassaram a lição.
“Era uma forma de valorizar o Agente.”
“Achamos que toda a equipe deve estar participante e integrada”, diz irmã Monique.
“Se não houver envolvimento por parte dos
médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, o impacto do Agente Comunitário
fica muito reduzido.”
Foi essa política de envolver a equipe que
facilitou a adoção de certas práticas em
muitas das áreas da Leste. Médicos, enfermeiros e Agentes de Saúde passaram a falar
a mesma linguagem, diminuindo a resistência que se observava em algumas UBS.

Segundo irmã Monique, no entanto, o papel do Educador-Gestor é indispensável,
mesmo com a equipe mais fortalecida. Foi
irmã Monique quem tomou a iniciativa, antes de encerrada a segunda fase do PAVS,
de garantir a contratação de pelo menos
três Gestores, a fim de que fosse dada continuidade aos projetos na região. Para ela,
trata-se de uma estratégia necessária para
que as conquistas feitas pelo Projeto não se
percam e as lições sejam continuadas.
Essa garantia é particularmente importante
em cidades grandes, onde as esferas superiores estão mais sujeitas a mudanças políticas. Irmã Monique lembra que apenas na
atual gestão houve quatro mudanças de
secretários de Saúde, seguidas por mudanças na Coordenação da Atenção Básica.
Tais alterações tiveram impactos significativos na política de Saúde. Nos últimos dois
anos, “o enfoque central passou a ser as
Assistências Médicas Ambulatoriais (AMA),

cuja ação é muito mais curativa, justamente
em oposição ao que prega o PSF”. “Há dois
anos as AMA têm sido o carro-chefe da
Secretaria Municipal da Saúde, o que vem
desestimulando o PSF e afeta toda a equipe,
incluindo o Agente Comunitário.”
Para irmã Monique, a boa surpresa do
PAVS além de trazer o meio ambiente para
a pauta da saúde foi fortalecer a política
de promoção da saúde, justamente em
um momento de crise do PSF. Ela diz ser
testemunha das mudanças ocorridas entre
seus Agentes de Saúde. Como exemplo,
relata um mutirão ao qual esteve presente,
em maio de 2008, na UBS Celso Daniel, em
Guaianazes. As equipes de Saúde, em parceria com o PAVS, foram além dos temas
de todos os anos, em que sempre se falou
dos cuidados básicos com a saúde. Nesse
mutirão, os Agentes fizeram oficinas de reciclagem e de reaproveitamento de alimentos, mostrando a importância de separar os
resíduos aproveitáveis, e promoveram um
desfile de moda, transformando em vestimentas o material que seria jogado fora.
Na UBS dos Ferroviários, irmã Monique
acompanhou uma das muitas oficinas que
tratavam do reaproveitamento do lixo. Ganhou um pufe feito com 64 garrafas PET,
que ela oferece aos visitantes como assento
em sua sala no Hospital Santa Marcelina.

ACS compartilham aprendizados durante Seminário Integrador da Zona Leste.
Foto Jussara Salles

Sob as bênçãos de Chico Mendes
Casamento coletivo em Vila Nova Curuçá,
Itaim Paulista
O casamento de 29 pares no auditório do
Parque Ecológico Chico Mendes foi pensado para que noivos, padrinhos e convidados prestassem atenção na natureza. Para os

casais, representou a oportunidade de tirar,
sem custos, os papéis que garantem seus
direitos e deveres como cidadãos. Segundo
os Agentes de Saúde que organizaram o
casamento, a obtenção do documento vai
ao encontro de um dos eixos de trabalho do
PAVS: a Cultura de Paz.
156

Essa ocasião especial aconteceu em uma
sexta-feira do mês de maio, o mês das noivas , e durante a celebração os Agentes e a
Gestora Local aproveitaram para relembrar
descobertas que o Projeto vem possibilitando à comunidade. Pelo menos oito noivas
eram da região, e quatro técnicos que pertencem ao PSF da UBS de Vila Nova Curuçá
também se casaram.

Casamento coletivo em Vila Nova Curuçá, Itaim Paulista. - Foto: Aureliano Biancarellii

O auditório do Parque Ecológico Chico Mendes costuma ser ocupado por atividades da
comunidade, e muitas delas têm a ver com
o meio ambiente. A sede de construção
simples, mas elegante, fica encravada no
parque, remanescente de
uma antiga chácara tombada pelo município ainda
nos anos 1980. É uma das
poucas áreas verdes que
sobraram na Vila Curuçá,
no Itaim Paulista, extremo
leste da cidade. Para chegar
até lá, quem não conta com
motorista que conheça a
região deve descer na estação Corinthians-Itaquera do
metrô, tomar o 2734 direção
Jardim Campos e saltar na
Benjamim Capuçu.
Na manhã do dia 30 de maio, uma sexta-feira, o auditório Chico Mendes estava enfeitado para uma atividade diferente das que
se costumam ver por ali. Muitas flores no
corredor estreito anunciavam o casamento
de 29 pares.
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Segundo Rachel Eny Bonomo, 48 anos, uma
das Gestoras Locais do Santa Marcelina que
tem sob seus cuidados a Unidade Básica
de Saúde de Vila Nova Curuçá, o cenário
privilegiado, com grandes dálias vermelhas
no jardim, não foi o único motivo para o
parque ter sido escolhido para o casamento coletivo. Foi, também, uma maneira de
fazer com que as pessoas se sentissem mais
próximas da natureza e, quem sabe, passassem a prestar mais atenção nela.
Uma das Agentes resumiu o clima de romantismo combinado à consciência ambiental: “Um dia essas noivas poderão dizer:
‘Olha, meu filho, mamãe se casou aqui, no
meio dessas árvores’”, acrescentando que
gostaria de também ter se casado ali. Três
outros casamentos coletivos já foram realizados no parque, e as Agentes de Saúde da
Região Leste promoveram, em outras ocasiões, mais de uma dezena deles em diferentes locais da região.

Casamento coletivo em Vila Nova Curuçá, Itaim Paulista. - Foto: Aureliano Biancarellii

Os 29 casais já viviam juntos e quase todos tinham filhos. Só faltavam os papéis. “A lei não
desampara ninguém, mas quem tem os documentos evita problemas e gastos desnecessários”, explicou a juíza Nilza Espolaor Pereira,
de São Miguel Paulista, que fez o casamento

coletivo. Entre as noivas, uma havia perdido
o companheiro anterior em um acidente fazia
oito anos e, embora o casal tivesse um filho
registrado e ela estivesse grávida de um segundo, ainda lutava para receber a pensão do
INSS, por não ter sido casada no papel. A mãe,
previdente, levou para o casamento as outras
duas filhas que também moravam com seus
maridos, sem papéis.

perdurou enquanto cada um dos casais era
chamado. Por duas vezes a porta foi fechada
e reaberta, porque alguns casais chegaram
atrasados, correndo, acenando para que esperassem.

A juíza perguntou a cada um se aceitava
o outro como legítimo esposo ou legítima
esposa e repetiu a cada casal que, a partir
daquele momento, eram declarados marido
e mulher, e estavam protegidos pela lei.

Chovia e fazia frio, mas lá fora o bolo estava
protegido por um quiosque e havia refrigerantes de todas as cores. Cada noiva ganhou
um pequeno presente e levou uma flor de
material reciclado. As crianças fizeram festa.

O trovador Paulo Guedes, que trabalha
com terapia musical no Centro de Atenção
Psicossocial (Caps) localizado em frente ao
parque, trouxe a guitarra e o equipamento
de som. Escolheu uma seleção para tocar o
coração, segundo as próprias palavras, misturando Roberto Carlos, Eric Clapton e padre Marcelo, enquanto entravam os padrinhos. Na hora dos noivos, a marcha nupcial

Casamento coletivo em Vila Nova Curuçá, Itaim Paulista. - foto: Aureliano Biancarellii

Uma arara vermelha, símbolo da Amazônia
e referência à luta de Chico Mendes, destacava-se na pintura do teto.

“Uma das primeiras mudanças que notamos é em nós mesmos. Criamos maior
consciência em relação ao meio ambiente e percebemos essa ligação com a saúde.
Envolvi a minha família nesse processo. Antes, o círculo era apenas entre os Agentes Comunitários, mas quando a comunidade se envolve é diferente. Alguns médicos passaram a nos fazer perguntas técnicas, e pudemos subsidiá-los. Depois desse
envolvimento meu com o PAVS, nunca mais deixei os aparelhos eletroeletrônicos
ligados quando passo mais de um dia fora de casa, pois essa redução de energia
é de muita importância. O Programa Saúde da Família foi um aprendizado que
levarei para sempre. Um desafio foi a intersetorialidade. Se você não consegue
penetrar essa intersetorialidade, não dá para trabalhar. A coleta seletiva foi um
exemplo claro. Era necessário contatar a Limpurb, e não conseguimos. Outro desafio é o tempo do ACS. O Agente ficava sobrecarregado, pois já possui uma carga
grande de trabalho por ter de trabalhar por produção de visitas às cerca de 240
famílias no prazo de três semanas. E o que eles fazem não é apenas visitar; são
também responsáveis por marcar consultas e acompanhar prioridades. O Gestor
Local, como eu, é um profissional novo que chegou, e a Unidade teve de inseri-lo
no processo. Defendo um tempo maior para desenvolver o PAVS. A maior valorização do Agente de Saúde também é necessária, pois ele é o agente mobilizador
da comunidade.” Rachel Eny Bonomo, 48 anos, geógrafa, dois filhos, é Gestora Local do Santa Marcelina no

Itaim Paulista, na Região Leste.
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“É o resgate da cidadania”, afirmou a juíza.
A combinação do direito de ter o papel passado, com o cenário de um parque ecológico
torna fácil entender por que esse casamento
coletivo, tem muito a ver com as iniciativas e
o espírito do PAVS. Estar dentro da lei, para
cumprir deveres e cobrar direitos, faz parte
da Cultura de Paz, um dos eixos da formação recebida pelos Educadores-Gestores e
repassada aos Agentes de Saúde.

“Alguém quer casar?”

Noivos que participaram do casamento coletivo em Vila Nova Curuçá, Itaim Paulista. Foto: Aureliano Biancarelli

Rita de Cássia Albino Borges, 38 anos, casou-se há três anos, depois de morar com o
companheiro por 16 anos. “A sociedade vê
a gente com outros olhos.” Quando precisa
preencher algum papel indicando o estado
civil, não tem mais que fazer uma cruzinha
no quadrinho “outro”. “Se é amigada ou
solteira, a gente gagueja na hora de falar.”
Nos encontros com Educadores do PAVS, os
Agentes dizem ter aprendido que estar bem
consigo mesmo, a auto-estima elevada, é
uma forma de fazer a promoção da saúde.
Marli Rodrigues dos Santos, 40 anos, diz
que comprovou esse fato com dona Josefa,
que vive com seu Jesus. Embora estejam
juntos há muitos anos, não conseguiram se
casar porque o marido é estrangeiro e nunca teve dinheiro para regularizar os papéis
em seu país. “Eu sempre perguntava: ‘Dona
Josefa, como vai a saúde?’, e ela respondia:
‘De saúde vou bem, mas gostaria tanto de
me casar’”, conta Marli. Até hoje não conseguiu.
Rita e Marli viraram uma espécie de agentes
casamenteiras, além de Agentes de Saúde.
“Nas residências que visitamos, do mesmo
jeito que perguntamos sobre os medicamentos, perguntamos se existe alguém que quer se
casar.” Perguntam também se as crianças têm
registro, se a documentação está em ordem.
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Noiva, mãe e Agente
Entre as 29 noivas da última sexta-feira de
maio, do Parque Chico Mendes, estavam
duas enfermeiras, Karen e Rosangela, um
agente administrativo, Denis, e uma Agente
de Saúde, Nadia, todos do Programa Saúde
da Família da UBS de Vila Nova Curuçá. Por
serem os mais conhecidos da comunidade,
pelo trabalho que exercem, foram os mais
festejados.
Nadia Augusta da Silva, 26 anos, vestia um
longo cor de champanhe, e o marido, Roberto Paes Claudini do Nascimento, camisa
branca e calça jeans preta. Estavam acompanhados da filha, Isabela, de 7 anos, e
do filho, Eduardo, de 2, este aos cuidados
da avó, Ivone. A Agente mora nos cômodos que construiu sobre a casa da mãe, e é
com a mãe que deixa as crianças no período
da manhã. À tarde, Isabela vai para a escola, e
Eduardo, para a creche. Os Agentes de Saúde
cumprem horário das 8h às 17h e, antes de
iniciar o trabalho, reúnem-se na UBS a que
pertencem. Aí preparam o roteiro de visitas
junto com o médico, o enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e outros cinco Agentes
de Saúde, que formam cada uma das cinco
equipes da UBS de Vila Nova Curuçá.

Assim como a grande maioria dos que trabalham no PSF, Nadia é sempre reconhecida
na rua, convidada a entrar, tomar café, ouvir
queixas. Quando faz uma visita domiciliar
(VD), preenche a ficha com os dados de saúde
de cada membro da família. Com o PAVS,
embora não haja formulário a preencher, o
Agente ampliou seus cuidados, prestando
atenção nas questões do ambiente.
Nadia fez até o segundo ano do segundo
grau. Antes, trabalhava como vendedora
em uma movimentada loja de presentes na
região da Rua 25 de Março, área central de
São Paulo. “Sempre lidei com pessoas, mas
agora aprendi a ouvir e a prestar atenção.
Não só falar, mas deixar as pessoas falarem”,
diz a recém-casada.
Com o treinamento do PAVS, ela afirma que
agora tem informações novas para passar e,
explicando melhor, consegue convencer mais
facilmente. “Se a gente não conhece, não tem
como orientar.” Ela acredita, por exemplo, que
a maioria das 200 famílias que visita está fazendo alguma coisa para diminuir o consumo
de água e energia elétrica, depois que o tema
passou a ser tratado nas suas visitas.

A Agente já fez as contas da economia. “Somando água e luz da minha casa e da minha
mãe, que são um relógio só, a despesa caiu
de R$ 230 para uns R$ 185 por mês.” Ela vigia os meninos enquanto escovam os dentes e
tomam banho e diz que em sua rua diminuiu
o número de pessoas que lavavam a garagem
com a mangueira. “A economia em dinheiro é
importante, mas alguns já entenderam que o
esforço é porque vai faltar água no mundo.”
Segundo Nadia, em sua região muita gente
mora de aluguel, razão pela qual há sempre
famílias chegando e partindo, e ela explicando tudo de novo. “O que é difícil de pegar
é a arborização. Quem tem um espaço na
casa até já plantou, mas quem tem quintal
apertado prefere cimentar, como aconteceu
aqui em casa mesmo.
Não existe muito lugar para árvore por aqui.”
As casas, coladas umas nas outras, subindo
um andar no outro, muitas com tijolos e
pontas de ferro à vista sobre a laje, reservados para um futuro cômodo do próximo
filho que se casar, não têm mesmo espaço
para árvores. Muitos moradores de extensas

“Houve uma mudança de olhar para as questões de saúde e meio ambiente e
também de postura. Percebi que ambas estão ligadas. Em algumas comunidades,
tivemos dificuldades em desenvolver o trabalho com os Agentes de Saúde, pois
em alguns postos nem sequer havia um gerente, as condições eram precárias e
tivemos de resgatar o papel das Unidades para trabalhar esses dois temas. Nas
comunidades em que o PAVS tinha sido implantado em 2007, o trabalho fluiu
melhor. Eu vejo que é preciso um trabalho constante com as comunidades, de forma
a serem protagonistas das ações. Estamos, por exemplo, formando um jardim
em uma região do Itaim Paulista que antes era um local usado como depósito
de entulho e lixo. Esse trabalho está servindo de exemplo aos moradores; é uma
forma de provar que a comunidade unida é capaz de resolver os problemas ao
redor. Com isso, temos a intenção de motivar o cuidado com um córrego da região
que na época das chuvas transborda e inunda as casas. Com esse trabalho vamos
provar aos moradores que é possível somar forças e construir algo melhor. Vamos
plantar 370 árvores nesse espaço, o que vai acontecer em setembro.” Janaina Aparecida
Augusta, 28 anos, bióloga, trabalha como Gestora Local para o Santa Marcelina no Itaim Paulista, Região Leste.
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áreas de periferia transformaram a laje em
quintal, lugar de estender roupa, de menino soltar pipa e de reunir os amigos para o
churrasco do domingo.

Quebrando o cimento
Jandira do Carmo, 55 anos, há cinco anos
Agente de Saúde na UBS de Vila Nova Curuçá, é uma das que foram ajudar no casamento e uma das que fariam diferente se
hoje fosse construir sua casa. Como quase
todos os vizinhos, ela também cimentou a
lateral e o pequeno quintal do sobrado onde
mora. Com o aprendizado do PAVS, disse
que já tem projetos para mudar o entorno
da casa assim que sobrar dinheiro para uma
reforma. Vai quebrar o cimento e plantar
palmeiras. “A terra ajuda a drenagem e as
árvores diminuem a poluição”, ensina. “Antes disso, a gente não sabia de nada.”
Maria José Ferreira Jensen, há sete anos
como Agente de Saúde na mesma Nova Curuçá, quer um casamento coletivo na igreja.

Acha que só assim a “união se completa”.
Maria José acompanha 233 famílias cadastradas, “são 254 casas numeradas”. Para ela,
o PAVS veio trazer mais alegria e vida ao trabalho. “Agora não é só falar de doença, de
cuidados.” Mas conta que descobriu tantas
novas coisas para fazer, que não tem mais
tempo para nada. “E nós não temos respaldo. Se você faz algumas dessas ações comunitárias, tem que fazer as visitas domiciliares
do mesmo jeito, sem compensação.” Ela
cita um passeio que fez no feriado de 22 de
maio com 80 senhoras e 35 crianças em um
parque em Guarulhos, com “ônibus e tudo
pago por gente da comunidade”.
“Com o PAVS aprendi a cobrar nossos direitos”,
afirma Maria José. No momento, ela se empenha em cobrar a continuidade das obras
de revitalização do córrego Itaqueruna, que
pararam 500 metros abaixo da rua onde
mora, a Evocação Sertaneja. “Vamos levar as
autoridades e a Gestora para ‘passear’ por ali
e ver as casas caindo no rio”, diz.

Feira de mobilização popular realizada pela UBS Jardim Maia. - Foto Marcel Nascimento.
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Plano de saúde não é garantia
A UBS de Vila Nova Curuçá abriga, em sua
maioria, famílias de baixa e de média renda.
Como acontece em outras áreas da cidade,
a região engloba alguns condomínios fechados, onde os moradores são de classe média
e a população não é prioridade dentro do
Programa Saúde da Família. Casamento coletivo não é exatamente uma preocupação
dessa população, mas a saúde é. Por conta
disso, embora não houvesse noivas oriundas
dos condomínios, o tema veio à tona porque
em Nova Curuçá há Agentes que atendem
também algumas dessas áreas habitacionais
fechadas. Na grande maioria, os moradores
são assistidos por planos ou convênios privados de saúde. Para surpresa de uma das
Agentes, “ali estão muitas das famílias que
mais bem nos recebem”. “Elas têm planos
de saúde, mas sabem que o convênio não
cobre tudo e que um dia talvez nem possam
mais pagar”, conta a Agente Maria Penha.
“Sabem, principalmente, que por meio dos
Agentes podem pedir remédios para diabetes e outras doenças crônicas que a rede
pública de Saúde oferece.”

Cômodos escuros e berços
gelados
Para Rachel Bonomo, o casamento coletivo revela o leque de cuidados e iniciativas
que o PAVS pode despertar nas pessoas. A
Gestora Local, mãe de um casal de filhos
(de 12 e 9 anos), geógrafa de formação e
mestre em saúde pública e meio ambiente,
atua na Supervisão de Saúde do Jardim Paulista. Por conta disso, ela consegue ter um
olhar tanto para a saúde quanto para a educação ambiental. Rachel observa uma série
de mudanças que vêm ocorrendo entre os
Agentes e, como conseqüência, em parte
da população.

Como os Agentes têm acesso à casa das pessoas, eles passaram a reparar na umidade
das paredes e na luminosidade dos cômodos das famílias que visitam. Observaram
que crianças que dormiam junto a paredes
úmidas tinham problemas respiratórios e
alérgicos com maior freqüência.

Mutirão UBS Ferroviários - Foto Marcel Nascimento

A atenção à luminosidade da casa reduziu o
consumo de energia. Segundo seus dados,
apenas a mudança, para perto da janela,
da máquina de costura e da mesa em que
as crianças fazem as lições permitiu uma
economia entre R$ 7 e R$ 10 na conta da
luz. As lâmpadas não precisavam mais ficar
acesas durante o dia. Outras atitudes, como
a redução do tempo de uso do chuveiro,
vêm trazendo uma economia de cerca de
10% nos gastos de algumas famílias com
energia elétrica, estimam os Agentes.
Na UBS de Vila Nova Curuçá já não se usa
copo descartável. A Unidade é uma das que
realizou no último Natal um amigo secreto
temático. O presente tinha de ser uma caneca. Em torno do bebedouro, cada um
exibe a sua, mais colorida e mais bonita.
Muitas dessas canecas puderam ser vistas
no casamento no Parque Chico Mendes,
servindo refrigerantes.
Os Agentes observaram que muitas famílias
separavam o lixo e sugeriram um posto de
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coleta na UBS. A proposta foi discutida na
Unidade, mas logo se viu que descartáveis
como as embalagens tetrapak de leite e
suco, por exemplo, atraem moscas e outros
animais. Por isso, não era adequado que
o posto de coleta ficasse próximo a um
serviço de saúde. A solução, em algumas
áreas da Leste, vem sendo a organização de
cooperativas de catadores.

paço. Segundo Rachel, as ervas medicinais
são pouco incentivadas pelos Agentes de
um modo geral e os médicos se mostram
meio descrentes dessas terapias. “Com o
PAVS, estamos retomando essa discussão,
começando pelas equipes e pelo interior
das Unidades”, conta.
Como Educadora na primeira fase do PAVS,
e agora Gestora Local, Rachel observa que
os Agentes mudaram os focos de interesse
ao longo desses dois anos. No início do
programa, em março do ano passado, a
maioria “pedia aumento da arborização;
iniciou-se um levantamento das praças e
ruas que poderiam receber as mudas”. Nos
meses seguintes, passaram a se preocupar
com a economia de água e luz. Neste ano,
o descarte inadequado do lixo vem sendo
a prioridade, somado à preocupação com
terrenos baldios que viram depósitos de lixo
com riscos para a saúde.

Maria Sebastiana Felix Bizetto e Agentes Comunitários na UBS Gráficos durante oficina
de hortas. - Foto: Aureliano Biancarelli

Alguns moradores se interessaram pelo
plantio de ervas medicinais, mas são raros
os que iniciaram alguma horta de frutas e
legumes, talvez por conta da falta de es-

Distribuição de mudas durante evento realizado pela UBS Atualpa Girao Rabelo, CEU
Veredas Jd. Kemel - Foto: Marcel Nascimento

Hortas comunitárias, hortas solidárias
Um relato de como os Agentes de Saúde,
orientados pelos Gestores do PAVS, estão contribuindo para a construção de
canteiros nos mais diferentes espaços.
As sementes, que ainda estão brotando,
são o símbolo de muitas esperanças: das
verduras que serão colhidas, da troca dos
itens plantados com os vizinhos, do prazer
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de trabalhar a terra, prática à qual muitos
moradores da região, migrantes de áreas
rurais, não têm mais acesso.
Dona Francisca Lopes queria saber qual é a
diferença entre uma galinha caipira e uma
galinha da cidade, a galinha de granja. Francisca chegou faz muitos anos da roça, e seu
marido ainda tentou por um tempo criar ga-

linhas no pequeno quintal. Depois deixou as
aves, não plantou mais nada, nem verdura
nem folha para remédio.

o consumo responsável, a Cultura de Paz e
o aproveitamento do lixo orgânico na preparação da compostagem que servirá como
adubo para a horta.
Aquela tarde era a primeira vez que Agentes de Saúde e moradores próximos à UBS
dos Gráficos participavam de um encontro
assim. Vieram menos de dez pessoas. “Foi
assim também na UBS dos Ferroviários; no
seguinte, apareceram 12 e, depois, 30”, diz
a Gestora Local, Eliete Fernandes da Silva,
45 anos, que convocou e dirige o encontro.

Distribuição de mudas durante evento realizado pelas UBS Atualpa Girao Rabelo CEU Veredas - Jd Kemel . - Foto Marcel Nascimento

A conversa da tarde daquela sexta-feira de
maio, na UBS dos Gráficos, na Cidade Tiradentes, era justamente para falar de hortas.
Com os ensinamentos da primeira fase do
PAVS, os Agentes de Saúde passaram a observar com mais cuidado o que chamam de
demandas ou necessidades dos moradores
e das diferentes regiões. Naquela área, seis
Agentes tinham se interessado pelo plantio
de verduras. O objetivo do encontro era
discutir a criação de uma horta comunitária, ou hortas em células. Ou seja, ensinar
cada morador a plantar no espaço de que
dispusesse, por menor que fosse, e a dividir
a produção com os participantes.
Mais do que reduzir os gastos da família, a
intenção é praticar um consumo responsável
e exercitar uma vizinhança mais saudável,
aproximando pessoas da mesma rua ou do
mesmo conjunto habitacional. Essa prática, de aparente simplicidade, reúne vários
dos eixos que orientam o PAVS, entre eles

As participantes, todas mulheres, deparam ali
com o cenário inóspito de boa parte da Zona
Leste. São centenas de conjuntos habitacionais construídos ao longo de décadas pelo
poder público e nos quais se priorizou sempre
a economia de espaço e se deixou de lado a
qualidade de vida, apertando os moradores
em pequenos cômodos mal-iluminados, sem
nenhum espaço de chão no térreo. Muitas
crianças nunca viram uma minhoca nesse
lugar, onde a preocupação com a beleza e
com a harmonia jamais existiu.

À espera dos rabanetes
Os conjuntos habitacionais, que sobem e
descem as encostas, diferenciam-se apenas
pelas cores desbotadas ao longo do tempo e
pelos maus cuidados. A primeira dificuldade
de quem mora ali, em lugares como a Cohab
Tiradentes, é aprender o caminho de volta.
São comuns os casos de idosos e de crianças
com dificuldade de identificar a quadra
onde moram e o edifício em que vivem,
tamanha a semelhança de ruas e prédios
sem identidade, reconhecidos apenas pelas
roupas nas janelas algumas vezes também
iguais.
Boa parte dessa população veio de zonas
rurais, nas quais não faltava espaço e lidar
com a terra era um ritual de pouco ganho,
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mas que significava o sustento. Os filhos já
nasceram nesses cubículos de concreto, mas
os pais e os avós vivem como retirantes de
colheitas que cultivaram uma vida inteira e
nunca lhes rendeu nada.

de ocupação, onde ainda deveriam iniciar
uma horta medicinal e outra convencional.
Aguardavam o adubo e a semente.

Coleta seletiva de óleo durante evento organizado pela UBS Jardim Maia - Foto: Marcel Nascimento

Diante do improvável sonho de retornar,
muitos moradores se animam com a possibilidade de cultivar uma horta, pegar na enxada, mexer na terra. Os Educadores-Gestores
do PAVS tiveram a percepção para esse entusiasmo, e entre as demandas trazidas pelos Agentes de Saúde estava a formação de
hortas. Quase todos os presentes naquele
encontro moram em apartamentos. A única
solução possível é uma horta comunitária
em algum espaço público, junto a escolas,
creches, Unidades de Saúde. O interessante
é a possibilidade de integrar também os
estudantes e freqüentadores do posto. Na
UBS dos Gráficos, o terreno dos fundos era
inclinado em excesso e foi considerado, por
um engenheiro do NGD, inadequado para
abrigar uma horta. Empenhados, os Agentes localizaram um espaço em uma área
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No Barro Branco, também na Zona Leste,
Eliete já promoveu cinco encontros com um
grupo de moradores que se ocupa de uma
horta no terreno da matriz e que já está em
produção. “É lá que damos as aulas práticas.”
Quem mora em casa, mas tem o quintal
todo coberto de cimento como acontece
com a maioria delas , faz a horta celular,
em vasos ou pequenos canteiros cercados
por tijolos. Os interessados já levaram sementes e informação de como plantar rabanete, almeirão, rúcula, couve e temperos,
como coentro e salsa. No dia 30 de julho,
na confraternização dos grupos realizada na
Umapaz, Eliete disse que ser Gestora Local
é dividir alegrias e medos. Entre os vegetais
e hortaliças plantados, os rabanetes são os
que precisam de menos tempo para crescer.

“Tínhamos medo de que os rabanetes não
nascessem. Mas eles nasceram.”
Bióloga e Gestora Ambiental, mãe de duas
filhas, Eliete tem o privilégio de morar em
uma casa com quintal.

Coleta seletiva de óleo durante evento organizado pela UBS Jardim Maia - Foto: Marcel
Nascimento

Mesmo assim, não se contentou com uma
horta e árvores frutíferas como amora, jabuticaba, mamão e maracujá. Na calçada, ela
também cultiva ameixa, pinha, pitanga e
amora. A cidade, os passarinhos e os meninos da rua agradecem.

Ensaboa, saboeira: oficina
de sabão no Jardim Robru
Uma tarde aprendendo a fazer sabão caseiro
com os Agentes Comunitários na Unidade
de Saúde do Jardim Robru, no Itaim Paulista. A aula tem dois convidados especiais:
Sebastiana Bizetto, interlocutora do Santa
Marcelina, e Hugo Calixto, Gestor Regional
da Região Leste.

“Pude sentir a mudança de hábitos no
meu dia-a-dia. Hoje penso duas vezes
antes de decidir comprar um sapato,
um casaco ou um vestido. Questiono
se tenho, de fato, necessidade de
adquirir esse objeto. Depois que você
passa a ter noção do meio ambiente,
os conceitos mudam muito. Pude
vivenciar essa mudança também dentro
da comunidade. As pessoas passaram
a valorizar a água, por exemplo, e em
São Miguel Paulista as donas-de-casa e
as empregadas domésticas deixaram
de lavar as calçadas. Os avanços na
área de coleta seletiva de lixo também
foram profundos. Na área da saúde,
também. As pessoas passaram a ter
noção da necessidade de escovar os
dentes, tanto os dos adultos quanto
os das crianças. Tive uma mudança
de comportamento que levarei para
o resto da vida. Os desafios foram
muitos. Tentar convencer as pessoas
de que um dia haverá escassez de
água, por exemplo, foi um trabalho
difícil.
As pessoas não acreditavam que isso
pudesse acontecer. Não tive nenhum
problema em relação ao entendimento com o pessoal da Saúde e das
subprefeituras. Todos tinham conhecimento da importância do PAVS.”
Rosemeire Aparecida Biancolin, 34 anos, bióloga, pedagoga,
técnica em nutrição, atua para o Santa Marcelina em São
Miguel Paulista, Zona Leste da cidade.
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A fabricação caseira de sabão com o aproveitamento do óleo já utilizado atraiu muitos Agentes e centenas de moradores, que levaram a
prática para suas casas. Tem a vantagem da
economia familiar e de impedir a contaminação da água por um produto que até agora se
jogava no ralo da pia da cozinha como se fosse
inofensivo. Em alguns lugares, como na UBS
do Jardim Iva, na Região Sudeste, saboeiras
voluntárias conseguem arrecadar até R$ 300
por mês para a compra do café da manhã de
pacientes que chegam para exames na Unidade.
As oficinas devem ocupar um local aberto,
porque a inalação da soda cáustica é danosa
à saúde. A Unidade de Saúde está instalada em um sobrado e não tem quintal, por
isso a aula é dada na sacada do prédio, de
frente para a praça e bem ao lado da matriz.
Quem passa na rua e vê aquele grupo de jaleco azul, com alguém no centro mexendo
uma colher de pau, não imagina que ali está
sendo formado mais um grupo de saboeiras.
Pois é isso mesmo.
A professora nesta tarde de sexta é a Gestora
Local Rachel Bonomo. Ela explica que os
baldes para a mistura precisam ser de plástico, pois os de lata às vezes soltam lascas
que se misturam ao sabão e mais tarde podem ferir alguém. Ela sugere também que se
utilize água fria na mistura com o óleo e a
soda cáustica. Com água quente o processo
é mais rápido, porém a inalação é mais intensa e perigosa.

Oficina de sabão na UBS do Jardim Robru. - Foto: Aureliano Biancarelli

É igual a fogo de lenha
Ao redor do balde, ouvindo as explicações e
mexendo a preparação, as aprendizes de saboeiras vão fazendo seus comentários. “Está
parecendo óleo de soja... Parece novo...
Vem de pouca fritura.”
“Posso ver se endureceu?”, quer saber outra,
provocando um coro de protesto: “Calma,
Roseli, ainda vai demorar...” Uma das mais
atentas dá sua explicação: “É igual a fogo
de lenha, tem que ir mexendo, mexendo...
Devagarinho.”
“Para o sabão endurecer e ser colocado nas
caixas, vocês vão ter que ficar mexendo uns
50 minutos”, diz Rachel. “Mas, para poder
cortar, só daqui a umas 12 horas.”

Coleta Seletiva de Óleo durante evento organizado pela UBS Jardim Maia. - Foto:
Marcel Nascimento.
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“Quase uma hora mexendo”, diz uma delas.
“É tempo demais; a gente precisa de uma
equipe inteira.” Na roda só há mulheres.
“Convidem o marido, os filhos, tragam a
sogra; afinal, o sabão é para a família intei-

ra”, brinca Rachel enquanto vai mexendo a
mistura.
O sabão em pedra caseiro, que também
pode ser líquido, vem sendo utilizado para
quase todo tipo de limpeza na casa. “Eu
oriento para lavar roupa e louça. No tanquinho, você o coloca dentro de uma meia,
bate, faz espuma...”
Outra diz que parou de usar cloro quando
conheceu o sabão. “Ele desencarde tudo;
melhor não há.”
Rachel retoma a aula. “Como vocês estão
vendo, o que precisou de dinheiro aqui
foram o balde e a soda cáustica. O restante
é água da torneira e o óleo já usado, trazido
em garrafas PET, embalagem que pode ser
descartada.” Para deixar o sabão endurecer,
são usadas caixinhas de leite ou de suco
“tetrapak” cortadas ao meio, que já vêm
com um revestimento.

Os Agentes dizem que sempre há uma família rebelde, que “não acredita que a água
está acabando no mundo, mas vamos repetindo a informação, repetindo...” “A preocupação da maioria é com a conta da água. Eles
não pensam que isso vai mexer no futuro de
todo nós, do mundo inteiro”, diz outra.
Maria do Socorro é uma das que confessam
a dificuldade de mudar as práticas dentro da
própria casa. “Meu marido lava o carro duas
vezes por semana. Eu falo ‘Por que você está
lavando esse carro, Zé? Você nem tira esse
carro da garagem, você está gastando muita
água’.” Ela conta que, às vezes, o marido pára,
coça a cabeça com o boné e reconhece que
está desperdiçando água, mas em seguida diz
que a mangueira esguichando não é nada perto dos “rios que jorram por aí, das piscinas dos
ricos...”. Até agora, ninguém conseguiu convencer Zé a deixar de lavar seu Kadett duas
vezes por semana.

Pingo no coração

Enquanto algumas Agentes de Saúde se
revezam, mexendo o sabão, outras falam
da coleta seletiva que implementaram no Valdenira ouve a história com ar de preocubairro, em parceria com os catadores. “Com- pada. Não é assim que deve acontecer em
binamos com os moradores para que, em sua casa. “Não posso ver torneira pingando,
determinada hora, deixem
que cada pingo me dói o coração”, ela diz.
o lixo lá fora, separando
“A preocuaquele que pode ser
Rachel continua a aula com as saboeipação da maioria é
reaproveitado. Antes
ras, acrescentando dicas e aprendizacom a conta da água.
os catadores pasdos como professora ambiental que
savam e abriam os Eles não pensam que isso é e que já experimentou muitas revai mexer no futuro de
sacos, espalhando o
ceitas com o óleo usado.
todo nós, do mundo
lixo no chão; agora,
inteiro.”
não.”
As próximas reuniões das saboeiras
devem acontecer no espaço aberto no
Segundo Rachel, os Agenfundo da matriz, bem ao lado da Unidade
tes de Saúde têm um grupo
de Saúde. O padre está convencido da imde educação dentro da própria Unidade de portância de eventos como esses.
Saúde, e as questões do lixo e da água estão sempre em discussão. “Cada um deles No Jardim Robru existe um sentimento de
atende de 200 a 240 famílias. Então, basta solidariedade que é percebido quando se
multiplicar por cinco e saber quantas pes- toma o café na padaria da praça ou se persoas já ouviram isso.”
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gunta por notícias de um morador. Quando
se comenta sobre a história do Robru, alguém sempre lembra o episódio dramático
de um vendaval que, em 1969, varreu cerca de 200 de suas 300 casas, pobremente
construídas. O povo não foi embora e refez
ali a comunidade. Hoje, ruas espaçosas levam
à praça do Jardim Robru, um centro comunitário que conserva a tranqüilidade das cidades do interior e a agitação de um bairro de
periferia.
A preocupação com a contaminação das
águas ali tem uma razão especial. Antes
que o bairro fosse totalmente asfaltado e os
quintais, cobertos por cimento, havia muitas nascentes naturais, água que brotava
aqui e ali. Canalizadas, essas nascentes são
contaminadas facilmente pelo óleo jogado
na terra ou nos ralos, seguindo para os rios e
deles para os reservatórios. Com as saboeiras, essa contaminação vem diminuindo.
Oficina de reaproveitamento de óleo durante evento organizado pela UBS Jardim
Maia. Foto: Marcel Nascimento.

“Sempre trabalhei na área de Saúde, e poder vivenciar essa experiência foi gratificante e enriquecedor. Tive a oportunidade de rever os meus conceitos e de mudar hábitos dentro de casa. Por exemplo, ser mais seletiva na separação do lixo.
Passei ainda a comprar produtos com menor quantidade de embalagem e a dar
informações ao catador de lixo que passa pela minha rua. Na medida do possível,
oriento toda a vizinhança em relação a questões ambientais e redução de consumo de energia e água. Hoje, tenho outro olhar a respeito do consumo. Posso
garantir que todos esses conceitos foram fixados. Dentro da nossa equipe, pudemos ampliar a discussão sobre saúde, mas ainda assim ficou muito a desejar,
pois o tempo do programa foi curto. O maior desafio para mim é o que fazer para
dar continuidade ao PAVS. Nós demos início a um processo importante, e eu sinto
que não posso parar. Foi muito difícil reunir toda a equipe da área de Saúde e
fazê-la pensar saúde dentro do processo PAVS. Apesar de complicado, do tempo
escasso, ainda assim pude encontrar profissionais abertos e comprometidos com
o tema. Sugiro que a Secretaria e os parceiros do PAVS dêem continuidade ao trabalho. Que coloquem à frente de cada comunidade que já está sensibilizada, um
articulador com força suficiente para não deixar que essas discussões morram.
É preciso aproveitar esse momento de estímulo e de esforço vivido pela comunidade e levar adiante o trabalho.”
Aurora da S. Oliveira, 25 anos, assistente social, atua em Guaianazes, Região Leste, para o Hospital Santa Marcelina.
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Capítulo IX
PSF e PAVS: estratégias
que se completam

Programa Saúde da Família: estratégias que
se completam
O PAVS foi buscar na rede de Agentes Comunitários do Programa Saúde da Família a
capilaridade de que o Projeto necessitava.
Além de moradores do território, os Agentes
sabem, na prática, que questões ambientais
e de economia sustentável, o bom entendimento entre os vizinhos e a realização de
projetos podem contribuir para a promoção
da saúde. Embora em menor número, os
Agentes de Proteção Social também estão
juntos nessa tarefa. O PAVS chegou para retomar a prioridade da promoção à saúde.
São Paulo é uma das cidades onde o Programa Saúde da Família começou com maior
atraso no país. Iniciado em algumas regiões
ainda em 1994, o PSF só foi oficialmente
implementado na capital paulista a partir
de 2001, com a municipalização da Saúde
exigida pelo Sistema Único de Saúde. Cinco
anos antes, desde 1996, no entanto, um
programa idêntico ao PSF, com as mesmas
diretrizes do Ministério da Saúde, já vinha

atuando na Zona Leste da cidade, em uma
parceria entre o Ministério, a Secretaria Estadual de Saúde e o Hospital Santa Marcelina. Como não podia se chamar PSF, o programa foi batizado de Qualidade Integral
em Saúde (Qualis) e se espalhou por outras
regiões, com outros parceiros.
Esse mesmo PSF, que oficialmente chegou a
São Paulo com anos de atraso, é o mesmo
que acolheu a proposta do PAVS, um amplo
e ousado projeto de formação de Agentes
Comunitários. Em menos de um ano, e ao
mesmo tempo, 5.900 Agentes acrescentaram a seus conhecimentos e vivências em
saúde informações básicas sobre meio ambiente e técnicas de como envolver a comunidade em projetos.
“As ações trazidas com o PAVS, de promoção, de prevenção e mobilização da
comunidade, já fazem parte da estratégia
Saúde da Família”, diz Rosa Maria Ma-

UBS Celso Daniel - Foto: Acervo dos gestores locais
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rotta, assistente técnica da Coordenação de
Atenção Básica da Secretaria Municipal da
Saúde. “Não dá mais para pensar a capacitação sem falar na questão ambiental; não dá
para falar de saúde, de ações de promoção
e prevenção, sem passar pela questão do
ambiente e desses eixos”, diz Lola Oliveira, também assistente na Coordenação de
Atenção Básica. “O fermento está instalado
dentro da máquina, na estrutura, que é esse
contingente de pessoas que já estão sensibilizadas e desenvolvendo seus projetos.”

O saber popular do Agente
Segundo o Ministério da Saúde, em dezembro de 2007 o Brasil tinha 27.324 equipes de
Saúde da Família, com 210.964 Agentes em
atividade. Do total de 5.560 municípios do
país, 92,1% têm equipes de Saúde da Família,
e 94,6%, Agentes Comunitários. Essa variação
se deve ao fato de uma pequena parcela de
cidades não contar ainda com equipes completas, com médico, enfermeiro, auxiliar de
enfermagem e Agentes de Saúde.

USB Celso Daniel - Foto: Acervo dos gestores locais

Pela sua proposta e pelas características do
trabalho que desenvolve, o Programa Saúde
da Família e seus Agentes Comunitários
serão os atores principais na implementação de qualquer projeto com as características do PAVS, em qualquer cidade do país.
De um lado, há dificuldade para criar uma
equipe paralela que venha a se ocupar especificamente das questões ambientais e de
qualidade de vida. De outro, a intenção é
justamente enriquecer e formar o Agente
Comunitário, que já faz suas visitas e conhece seu território, para que observe as
relações entre saúde e meio ambiente. E
que seja também um motivador de projetos
que a comunidade possa desenvolver.

Nesses locais, são apenas equipes de Agentes, coordenadas por um enfermeiro, que
têm como referência alguma unidade de
saúde do SUS. No total do país, são 87,7
milhões de pessoas acompanhadas por
equipes completas do PSF, ou 46,6% do
total da população. E 56,8% que recebem
a visita de Agentes Comunitários, ou 106,9
milhões de habitantes. Os custos com a estratégia Saúde da Família em 2007 foram de
R$ 4,1 bilhões.
Ainda segundo o Ministério da Saúde, o PSF
é uma “estratégia de reorientação do modelo
assistencial, operacionalizada mediante a
implantação de equipes multiprofissionais
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em Unidades Básicas de Saúde. (...) As
equipes atuam com ações de promoção da
saúde, prevenção, recuperação, reabilitação
de doenças e agravos mais freqüentes, e na
manutenção da saúde desta comunidade”. O
fato de se sentirem acompanhadas por uma
equipe faz com que as famílias apresentem
novas demandas, o “que ultrapassa os limites
classicamente definidos para a atenção
básica no Brasil, especialmente no contexto
do SUS”.
Não surpreende, portanto, ver um Agente
Comunitário tratando de questões ambientais, de consumo sustentável e mesmo da
mediação de conflitos em sua comunidade.
Vista dessa forma, a proposta do PAVS vem
acrescentar ferramentas e um novo olhar
para trabalhos que os Agentes já vinham desenvolvendo. Na prática, isso significa uma
enorme ampliação de suas capacidades no
território.
O trabalho de equipes da Saúde da
Família, afirma o texto do Ministério, “é o
elemento-chave para a busca permanente
de comunicação e da troca de experiências
e conhecimento entre os integrantes da
equipe e desses com o saber popular do
Agente Comunitário de Saúde”.
Cada equipe é composta por, no mínimo,
um médico de família, um enfermeiro, um
auxiliar de enfermagem e seis Agentes Comunitários de Saúde. Quando ampliada,
conta ainda com um dentista, um auxiliar
de consultório dentário e um técnico em
higiene dental.
Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de 3.000 a 4.500 pessoas, ou
cerca de mil famílias de determinada área. A
atuação das equipes ocorre principalmente
nas UBS, nas residências e na mobilização
da comunidade. Dessa forma, as equipes
de Saúde da Família se caracterizam como
“porta de entrada de um sistema hierar175

quizado e regionalizado de Saúde, por ter
território definido, com uma população
delimitada sob sua responsabilidade; por
intervir sobre os fatores de risco aos quais
a comunidade está exposta; por prestar assistência integral, permanente e de qualidade; e por realizar atividades de educação
e promoção da saúde”.

PAVS retoma prioridade da promoção
O secretário Municipal do Verde e do Meio
Ambiente, Eduardo Jorge, lembra que,
quando começou o PSF em São Paulo,
quatro ou cinco anos atrás, a educação e a
promoção da saúde, e não a atenção, eram
as bases do trabalho dos Agentes. “Há que
se oferecer atenção à saúde porque ela é
importante, mas há que fazer promoção e
prevenção. Isso explica por que o Agente
Comunitário se entusiasmou tanto com o
PAVS. Quando fui a alguns encontros, eles
estavam muito felizes, porque viram que
aquela era uma das promessas iniciais do
PSF; que eles trabalhariam também com
educação, nesse sentido de promoção da
saúde e defesa do meio ambiente. Esse é
um aspecto que torna o PAVS um programa
de interesse para outros locais, em qualquer
parte do Brasil. Várias cidades já nos procuraram buscando informações, porque o
PAVS bate num ponto que estamos devendo
no Brasil, que é o fato de o SUS não ter um
trabalho sistemático de promoção da saúde
bem-estruturado”, diz.

“Há que se
oferecer atenção à
saúde porque ela é importante, mas há que fazer
promoção e prevenção. Isso
explica por que o Agente
Comunitário se entusiasmou
tanto com o PAVS.”

O PSF em São Paulo
São Paulo é o Estado com menor porcentagem da população acompanhada pelo PSF,
24,1%. Só está acima do Distrito Federal,
onde o programa se limita a 4,8% dos moradores. A título de comparação, a porcentagem da população acompanhada pelo PSF
no Brasil é de 46,6%. No Nordeste, chega a
67,4%, e no Piauí, a 95%.

nicipal da Saúde. Com a municipalização,
a Secretaria assumiu as Coordenadorias de
Saúde, criou as Supervisões de Saúde e passou a trabalhar com instituições parceiras.

O Santa Marcelina e o Qualis

Embora tenha oficialmente começado com
atraso, o Programa Saúde da Família na
cidade de São Paulo já acompanha, hoje,
37,1% da população, segundo dados da
Secretaria Municipal da Saúde.

Conforme mencionado, com a atenção
básica praticamente paralisada em São Paulo, o Hospital Santa Marcelina encontrou
no Qualis, os caminhos para instalar em
parte da Região Leste da cidade os mesmos
princípios do Programa de Saúde da Família
estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os
parceiros eram o Ministério e a Secretaria
Estadual de Saúde.

Na Coordenação Sul de Saúde da capital,
o acompanhamento chega a 64,5%, contra
16,3% da Coordenação da Região CentroOeste. São 222 UBS com equipes de Saúde
da Família, 1.008 equipes e 5.900 Agentes.
Na Saúde Bucal, são 72 equipes. A Atenção Básica conta ainda com 110 Assistências Médicas Ambulatoriais (AMA), que são
prontos-atendimentos.

“Nós começamos em 1996 e chegamos a ter
96 equipes de PSF em dezembro de 2000,
quando o processo de Municipalização
ainda não estava acontecendo”, diz Maria
Sebastiana Felix Bizetto, Educadora em
saúde pública do Santa Marcelina, que hoje
faz a interlocução com o PAVS. Sua área
de abrangência inclui 232 equipes de PSF,
distribuídas em toda a Região Leste.

Por ser um programa do Ministério da Saúde,
o PSF está condicionado à municipalização
dos serviços de Saúde. Sem esse processo,
não há repasse de verbas da União. Na cidade de São Paulo, com a implantação do
Programa de Atendimento à Saúde (PAS),
as gestões Paulo Maluf e Celso Pitta terceirizaram os serviços, na contramão do que
determinava o Sistema Único de Saúde. Enquanto quase todos os municípios adotavam
a gestão plena na Saúde, ampliando a atenção básica, São Paulo loteava os serviços entre cooperativas de profissionais e priorizava
a medicina curativa.
O processo de municipalização e o início
do PSF só começaram em São Paulo com
a gestão de Marta Suplicy, em 2001, e a
chegada de Eduardo Jorge à Secretaria Mu-

Profª. Ausônia Favorito Donato durante a formação de gestores na sede do PAVS Foto: Nilda Rodrigues

“Nessa época, 1995, 1996, o Santa Marcelina estava a toda hora nos jornais. Eram
só notícias ruins, filas enormes, um excesso
de demanda, críticas, o hospital cada vez
mais em crise financeira. Um dia, as irmãs
se reuniram com Adib Jatene, que era ministro da Saúde na época, e disseram: ‘Nós vamos parar de atender o SUS, não temos mais
condições de receber tanta gente’. Naquela
época nós tínhamos aqui um ‘programa de
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médico de família’, um projeto ainda do
governo Franco Montoro, uma equipe de
médicos que se instalava numa casa da periferia e passava a atender os moradores da
região. Era um trabalho que estava dentro
do Programa de Interiorização das Ações de
Saúde e Saneamento (PIASS) e acabou sendo
deixado de lado nos governos seguintes ao de
Montoro. Foi o próprio ministro que perguntou: ‘Por que o Santa Marcelina não retoma
esses médicos de família?’ Acrescentamos à
equipe os Agentes Comunitários de Saúde e
passamos a oferecer uma assistência básica
de qualidade, como o PSF vem fazendo em
outras regiões do país.
“Foi assim que se iniciou o Qualis, e logo no
começo de 1997 estávamos inaugurando nove
unidades com cerca de 27 equipes. Começou
no Barro Branco e no Dom Angélico, bairros que não contavam com serviço algum de
Saúde e construíram as Unidades com recursos de uma doação internacional. Passamos a
trabalhar dentro de todas as referências estabelecidas pelo Ministério da Saúde, criando,
inclusive, unidades de saúde bucal e serviços
de apoio em saúde mental.”
Em 1998, o Qualis se estendeu para a Zona
Norte, com a Fundação Zerbini e o sanitarista David Capistrano; depois, para a Sudeste,
com o Santa Catarina. Mudavam apenas
as instituições, sempre em parceria com o
Ministério e a Secretaria Estadual de Saúde.
“Por isso”, diz Sebastiana, “quando a Saúde
começou a ser municipalizada em São Paulo,
em 2001, e o PSF passou a ser implantado,
o Qualis e o Santa Marcelina já eram uma
referência”.

O PAVS e o planejamento de
ações
A Atenção Básica é uma das Coordenadorias
da Secretaria Municipal da Saúde e está sob
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os cuidados da médica Edjane Maria Torreão Brito. Desde a fase inicial, de planejamento e consensos, Edjane tem participado
do PAVS como representante da Secretaria.
O PSF está dentro de sua Coordenaria, daí
a importância dessa parceria.
Rosa Marotta e Lola Oliveira, assistentes
técnicas da Atenção Básica, acompanham
o cotidiano dos trabalhos do Projeto. Para
elas, PAVS e PSF se complementam. “A ação
de Saúde do PSF tem um viés importante de
realizar atividades intersecretariais e intersetoriais, porque trabalha em cima do perfil
epidemiológico daquele território, em cima
de um diagnóstico, e porque muitas demandas a Saúde não resolve sozinha”, diz Lola.
“O PSF já tem essa dinâmica no território, e
com o PAVS isso só foi incorporado, potencializou-se.”
Em seu entender, o “PAVS qualificou muito
o olhar, não só do Agente Comunitário como
também de toda a equipe, que começa a observar o território entendendo essa questão
ambiental com uma outra dimensão”.
“Porque o Agente até tem esse olhar, mas
muito ligado ao processo saúde e doença:
‘Olha, você adoece porque há rato, porque
há córrego sujo’. Mas o que o PAVS acrescentou foi levar essa dimensão para o planejamento das ações do PSF; está sendo um
processo rico, que já faz parte do modo de
pensar de muita gente.”

Diagnóstico on-line
Quando o Agente de Saúde é contratado,
passa pelo Momento 1, um módulo de capacitação introdutório de 40 horas, com
informações básicas sobre o sistema de
Saúde e o Programa Saúde da Família. Para
as equipes que atuarão com populações de
rua, esse primeiro módulo se compõe de
80 horas, pois elas lidarão com pessoas sem
domicílio, em situação precária, de risco

para a violência e de grande vulnerabilidade,
que requerem um olhar diferenciado.
No Módulo 2, os Agentes recebem informações mais aprofundadas, como ciclo de
vida, cuidados e atenção com as crianças, as
gestantes, os idosos.
Ainda há os módulos de especialização, dirigidos a médicos e enfermeiros, que são
ministrados em instituições como a Unifesp
e o Santa Marcelina.
Rosa Marotta ressalta que o mais importante para o Agente, além da adequação a
esse tipo de contato com a população, é o
fato de morar no local. Para Lola, o vínculo
com as pessoas e a presença no território
constituem “a chave da estratégia Saúde
da Família”. “O Agente traz a informação
quase em tempo real. Alguém adoece ou
morre pela manhã, à tarde a equipe já está
informada.” Com as pessoas certas, no lugar
certo, cabe à instituição parceira trabalhar
de maneira sistemática e permanente a capacitação desse profissional.
Hoje, os Agentes Comunitários de Saúde
vêm encontrando ainda mais motivos para
participar dos cursos de formação. Por conta de mudanças na legislação, “eles terão futuramente que ser contratados por concurso
público”, lembra Lola. Para que não se percam a experiência que o Agente já reuniu e,
principalmente, a vantagem de ser um morador do território, eles estão se qualificando com cursos de especialização para concorrer com outros interessados. Aqui entra
o papel da Escola Técnica do SUS, que teve
participação importante na elaboração das
propostas de formação dos profissionais envolvidos no PAVS, desde os Educadores até
os Agentes Comunitários. A Escola Técnica
do SUS foi criada em junho de 2002 e está
vinculada ao Centro de Formação e Desenvolvimento dos Trabalhadores da Saúde
(Cefor), da Secretaria da Saúde.

O processo de capacitação do PAVS pode
ser entendido como um prolongamento dos
módulos de formação do PSF. Na essência,
está o entendimento da relação da doença
e do território, “porque os Agentes adoecem
e morrem ali”. “E isso tudo em um território
que eles conhecem, onde moram e vivem.”

Chaves que abrem portas e
torneiras
Na trajetória de capacitação, o primeiro passo
do Agente Comunitário é justamente se integrar ao “processo de territorialização”, como
se diz no Programa Saúde da Família.
“É você andar naquela rua com o olhar da
Saúde”, diz Lola. “Você começa a identificar
onde há pneu com água, onde existe córrego
poluído, onde o povo acumula o lixo. Identifica os equipamentos que você tem para trabalhar na Saúde, as ações que pode fazer dentro de uma creche, de uma escola. O Agente
identifica o potencial que aquele território tem
para desencadear ações de saúde.”
O PAVS avançou nessa direção. Na
primeira fase, forneceu informações aos
Educadores, para que fossem aos territórios e
repassassem dados sobre os eixos temáticos
dos problemas. Com o olhar apurado para
observar o entorno e identificar as relações
com a saúde e a doença, os Agentes
ampliaram o leque de diagnóstico.
À medida que os Agentes iam sendo capacitados, os desdobramentos práticos já ocorriam, naturalmente”, diz Rosa Marotta. “E,
na segunda fase, os Gestores acompanharam
os Agentes nos trabalhos de identificar as
necessidades locais e propor soluções, e, aí
sim, entrou todo o envolvimento das redes
locais, das subprefeituras, das associações.
Havia coisas pontuais, aparentemente muito
simples, mas que significavam um ganho
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importante para a comunidade. Aqui na
região central, por exemplo, havia um cortiço com uma única torneira para abastecer
não sei quantas famílias. Identificado esse
problema pelos Agentes, alguém do PAVS
acompanhou o pedido à Sabesp, e outros
pontos de água foram instalados.” Os moradores estão aprendendo que suas vidas
podem ser melhoradas; basta encontrar a
chave certa para abrir as portas.

Lola destaca também a importância de os
processos de observação e capacitação serem sistematicamente atualizados. “Porque
o território é dinâmico. Hoje, estou numa
área de invasão; amanhã, o CDHU vai lá
e instala dois grandes condomínios, muda
toda a dinâmica da região, muda inclusive a
relação com o território.” É preciso estar em
constante reciclagem.

Agentes comunitários da UBS Mata Virgem - Foto: Cynthia Thornberry
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Capítulo X
Agentes de Proteção: visita
à casa dos mais vulneráveis

Visita à casa dos mais vulneráveis
Agentes de Proteção Social os APS que integram o Programa Ação Família, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, também participaram dos
treinamentos do PAVS. Hoje são 441 APS
atendendo 55 mil famílias em situação de
risco. Em suas visitas, boa parte dos Agentes acrescentou o olhar do meio ambiente
à enorme demanda dessas populações. Alguns estão desenvolvendo ações com as comunidades, convencendo-as de que o lixo
jogado nos córregos pode trazer mais ratos
e mais doenças.
Todos os dias, Claudia Pereira dos Santos sai
com a lista de famílias para visitar no Parque
São Jorge, na Raposo Tavares, Zona Oeste
de São Paulo. Na lista estão assinaladas apenas aquelas casas onde moram as famílias
consideradas de maior vulnerabilidade. São
as que se encontram em piores condições
econômicas, desprotegidas, e correm maior
risco de violência, de abuso de drogas, de
doenças, de fome. A maioria vive de peque-

nos “bicos”. Em alguns trechos dessa comunidade, quase todas as casas estão na lista
de Claudia, que soma 172 famílias.
Claudia, 35 anos, dois filhos, é uma Agente
de Proteção Social, uma APS a serviço da
Liga das Senhoras Católicas, instituição parceira do Ação Família. Sua função tem muito
em comum com a de um ACS, o Agente Comunitário de Saúde, linha de frente do Programa Saúde da Família. APS e ACS são moradores dos territórios onde trabalham e são
capacitados para dialogar com as famílias,
observar suas demandas e levá-las aos técnicos de suas equipes, seja nas UBS, no caso
dos ACS, seja nos Centros de Referência do
Ação Família (Craf), no caso dos APS.
Claudia foi uma dos APS que participaram
do curso de formação dado pelos Educadores do PAVS em 2007. Em junho de 2008,
esteve na capacitação de um dia oferecida
pelo Projeto.

APS em visita domiciliar - Foto: acervo SMADS
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Ela participa, “no pouco tempo que resta”,
da recuperação do Parque Linear Raposo
Tavares, um projeto que juntou APS e ACS
da região, a gerência do Craf, Liga das Senhoras Católicas, o Gestor Regional do PAVS,
técnicos do Núcleo de Gestão Descentralizada (NGD) da Secretaria do Verde e do
Meio Ambiente e associações locais.

O foco são famílias que se enquadram
nos IPVS 5 e 6, ou seja, ocupam as piores
posições no Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, que a Fundação Seade classificou de 1 a 6. Nesse critério, avaliam-se a
renda, o nível de pobreza, a escolaridade, o
acesso aos serviços, a idade dos filhos e dos
pais, a existência ou não de documentação.

“Muita coisa que aprendi no PAVS acaba
aparecendo aqui, na nossa frente, todo dia,
toda hora.” O que o Projeto pretendia, Claudia já vem fazendo: é observar com outro
olhar o lugar onde vive, os moradores e as
casas que visita. Ela diz que na sede do Craf
já não se amontoa o lixo como antes e que
a sujeira nos latões, “que ficava caindo pelas
beiradas”, diminuiu muito. “Com a população é mais difícil, vamos precisar de mais
gente aqui”, afirma. “As pessoas guardam
o costume de amontoar o lixo, carregam
o que encontram na rua, vão levando para
casa. E não é para reciclar, é uma mania de
juntar.” Vivendo de “bicos”, sem trabalho
fixo, a maioria dessa população leva para
casa pedaços de madeira e de papelão, para
remendar goteiras ou ampliar o barraco.

Para essas populações, “a questão do ambiente, como o local onde se vive, está estreitamente ligada à vulnerabilidade”, afirma
Lígia. “O tipo de moradia, onde elas estão
localizadas e a própria cartografia do local
nos mostram a necessidade de atuarmos nas
diferentes frentes para respondermos a tantos desafios.” Diante disso, segundo ela, “a
SMADS sempre acreditou que um trabalho
em parceria, intersetorial, interdisciplinar,
como esse do PAVS, contribuiria para viabilizar o que nós chamamos de acupuntura
urbana”. Por exemplo, não adianta constatar que é preciso retirar uma família de área
de manancial; é preciso saber para onde
levá-la. “São questões que não começam e
terminam na assistência social, mas perpassam outras políticas. A pobreza e a vulnerabilidade são multifacetadas e plurais; uma
única política não consegue dar conta.”

Acupuntura Urbana

Conversas com a Saúde e o

A Secretaria Municipal de AssistênMeio Ambiente
cia e Desenvolvimento Social
“A
questão
(SMADS), que faz parte do
do ambiente,
tripé das Secretarias que susO Programa Ação Família Viver
como o local onde
tentam o PAVS, se limita à
se vive, está estreita- em Comunidade foi criado por
camada mais vulnerável da
um decreto intersecretarial de
mente ligada à vulpopulação. “Embora o nosso
março
de 2005, com a participanerabilidade.”
trabalho seja de assistência
ção de representantes de 12 Secom os mais excluídos, o nosso
cretarias e da Comissão Municipal
foco é a família, e o PAVS veio
dos Direitos Humanos. Já havia, no proviabilizar um modelo que englobava
grama,
o desafio e a proposta de trabalhar
todas as questões do território, o meio ambiente, a saúde”, diz Lígia Rosa de Rezende com várias Secretarias. “Por isso, nós, de
Pimenta, coordenadora do Ação Família alguma forma, já estabelecíamos conversas
com o Meio Ambiente e a Saúde antes da
dentro da SMADS.
chegada do PAVS”, diz Lígia.
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Segundo Lígia, o trabalho se dá de forma
descentralizada, e as ações são monitoradas pelas Supervisões de Assistência Social,
que estão dentro de cada subprefeitura. As
ações são realizadas por cerca de 57 ONGs,
OS ou parceiras, que mantêm unidades locais chamadas de Casa da Família ou Craf.
As atividades nessas casas são desenvolvidas
por gerentes, um administrativo, APS e técnicos, que podem ser psicólogos, assistentes
sociais, profissionais da área de ciências humanas. “Quando nós iniciamos no PAVS,
tínhamos 163 APS; destes, 79 começaram
a capacitação”, diz Lígia. “A proposta era
que uma parte dos Agentes participasse e
atuasse como multiplicadora, pois era um
curso extenso, e isso implicava ter que selecionar representantes.”

gia, em uma pesquisa informal por telefone,
a maioria dos APS disse que o PAVS “tinha
contribuído para um novo olhar e novas atitudes, na vida deles e das famílias que visitavam”.

“Velhos problemas, novos
olhares”
Lígia Pimenta cita um exemplo do Programa
Ação Integrada, que tem esse nome justamente porque tenta mobilizar as pessoas
em ações conjuntas por meio do diálogo
e conta com o apoio das subprefeituras.
Uma das queixas mais comuns é o grande
número de ratos, especialmente à beira dos
córregos. A subprefeitura matava os ratos,
limpava os córregos e catava os bagulhos.
Mas as pessoas continuavam jogando o lixo
nos córregos, e os ratos voltavam.
“Isso acontecia porque o problema não era
resolvido na sua essência, não se transformava a estrutura, era uma ação que atuava
sempre na superfície”, diz Lígia. “Com a participação do PAVS, houve uma mudança de
olhar; novos conceitos, novos saberes foram
dados para velhos olhares. Os moradores
perceberam que, se a comunidade não se
apropriar do seu lixo, da sua água, do seu
cenário, os ratos continuarão lá, o córrego
sempre precisará de limpeza.”

Lígia R.R. Pimenta, Coordenadora do Programa Ação Família - Foto: Nilda Rodrigues

Isso foi na fase de formação, no primeiro semestre de 2007. Na segunda fase, de elaboração de projetos, a formação dos APS foi
concentrada em um dia.
Os que participaram de uma ou outra fase
do programa de capacitação do PAVS avaliaram o Projeto como positivo. Segundo Lí185

Naturalmente, as mudanças de atitude demandam tempo, mas, “se os Agentes de
Proteção Social absorverem esse aprendizado, pelo fato de transitarem na comunidade e visitarem as famílias, eles provocarão mudanças na sua casa e nas casas que
visitam”.
Na avaliação da SMADS, a participação no
PAVS representou um ganho importante
para os APS, a começar pelo treinamento
conjunto com os ACS.

Córrego Cintra, na Vila Dalva, Região Centro-Oeste - Foto: Nilda Rodrigues

“Foi o primeiro espaço que colocou o
Agente Comunitário de Saúde e o Agente
de Proteção Social lado a lado, olhando
para uma mesma problemática. Foi uma
oportunidade muito rica”, conta Lígia.

Em busca de novos formatos
Entre críticas e sugestões, Lígia avalia que
houve algumas dificuldades e que, na segunda
fase, teria sido importante incluir os APS em
todas as atividades desde o início.

pouca disponibilidade dos técnicos da Secretaria. “Muitas coisas não foram feitas porque
não tínhamos tempo nem pessoal.”
A não-sensibilização das chefias e de funcionários dos Craf também limitou as propostas do PAVS. Alguns técnicos e coordenações, não sensibilizados para o Projeto, não
se envolviam nem autorizavam que Agentes
participassem das ações.

A SMADS considera a continuidade do Projeto muito importante para a estratégia adotada pelo Ação Família, mas ressalta que seria
necessário pensar em alguns formatos facilitadores da capacitação, evitando tirar o Agente
durante muitas horas de sua atividade. “Embora soubéssemos que aquela formação contribuiria muito para a ação dos nossos Agentes,
era difícil tirar o APS do território durante um
dia inteiro por semana.”
Lígia afirma ainda que, mesmo na fase de
montagem e elaboração do programa, a participação da SMADS foi limitada por conta da
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Capítulo XI
Perfil e expectativas dos
Agentes Comunitários no PAVS

Agentes Comunitários no PAVS: perfil e
expectativa
O Centro de Estudos, Pesquisa e Documentação (Cepedoc) em Cidades Saudáveis realizou
um levantamento sobre o perfil e as expectativas dos Agentes Comunitários de Saúde e
de Proteção Social no início da segunda fase
do PAVS, entre março e maio de 2008. No
total, eram 4.961 os Agentes participantes
dessa fase, oito deles APS. Desse contingente,
3.253 responderam ao questionário, o que
corresponde a 65,6% do total. Esse número é
tomado como base para a pesquisa a seguir.
Este livro se valeu do relatório preparado pela
equipe do Cepedoc, tomando a liberdade de
reduzir o número de tabelas e a extensão de
alguns textos.

Do total de entrevistados, 58,1% possuem
ensino médio completo e, entre os que fizeram curso técnico (que são 14,7%), 53%
são técnicos ou auxiliares de enfermagem.
Entre os que têm curso superior completo
(que somam 52 Agentes), 55,8% possuem
formação na área de humanas.

A pesquisa mostra que a maioria dos Agentes (43,1%) atua na Região Sul da cidade.
Em seguida, vêm as Regiões Leste (19,2%)
e Norte (15,7%). O Santa Marcelina tem a
maior porcentagem de Agentes (19%), contra 15,7% da Unifesp e 14% da Associação
Saúde da Família, sempre considerando os
3.253 que responderam ao questionário.
As mulheres formam a grande maioria do
grupo: exatos 90% dos Agentes. Um terço
deles tem entre 31 e 39 anos de idade, e
outros 23,4% estão entre 40 e 49 anos.

Encontro entre Gestores, gerentes e ACS, no Centro Cultural Jabaquara - UBS Santa
Catarina Foto: Marcel Nascimento
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Agente Comunitária em visita domiciliar no bairro Vera Cruz, Zona Sul - Foto: Jussara Salles

Perguntados sobre o que pensaram quando
souberam que o PAVS teria continuidade
em 2008, 52,9% disseram que seria “possível desenvolver idéias, projetos e ações
pensados no PAVS 2007”. Isso revela a
grande expectativa criada na primeira fase
de formação.
Os pesquisadores pediram aos Agentes que
dessem notas de 0 a 5 a fatores que consideram facilitadores para o andamento do
PAVS 2008. A maioria deu notas 5 e 4 à “experiência adquirida na formação do PAVS em

2007”. Também se destacou o “interesse da
equipe do PSF e da UBS em apoiar os projetos”. Mais de 40% deram notas 4 e 5 para a
importância do “interesse da Supervisão e da
Coordenadoria de Saúde em apoiar os projetos”. E a participação dos Gestores Locais
foi considerada o aspecto facilitador mais
importante na elaboração dos projetos. O
apoio das subprefeituras recebeu uma nota
média 3.
Das possíveis dificuldades para o PAVS 2008,
o “tempo necessário para conseguir fazer um
projeto sustentável” foi a mais citada.

Entre os “resultados mais importantes a serem alcançados” pelo PAVS, a maioria relatou a “mudança de hábitos em relação ao
meio ambiente”, o “exercício da cidadania”,
a “ampliação da visão sobre o conceito de
saúde e a melhoria de qualidade de vida no
território”. Os resultados a serem alcançados ou esperados que tiveram menor nota,
ou seja, menor expectativa, foram o envolvimento da comunidade nos projetos, uma
maior integração das instituições no território
e mudanças no cotidiano da UBS.

Gestor Local do PAVS em visita à comunidade indígena do Pico do Jaraguá - Foto: Nilda Rodrigues

Mais detalhes da pesquisa do Cepedoc são mostrados nos gráficos das próximas páginas.

Levantamento de expectativas dos ACS e APS envolvidos
no Desenvolvimento de projetos de intervenção local –
PAVS 2008
Um total de 4.961 Agentes Comunitários
de Saúde e Agentes de Proteção Social que
participaram das atividades de formação
do PAVS no ano de 2007 esteve envolvido,
na etapa de 2008, no desenvolvimento de
projetos de intervenção local. Quais seriam
suas expectativas em relação a esse novo
desafio? Com o objetivo de conhecer essas expectativas e percepções a respeito do

trabalho que estava por vir, aplicou-se um
questionário a todos os Agentes.
Os processos de distribuição e de recolhimento
dos questionários refletiram a característica
distinta da nova fase do PAVS. Diferentemente
do momento de formação, em que os Agentes
eram reunidos em espaço e com periodicidade
previamente definidos e constantes ao longo
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do tempo, a execução dos projetos criou uma
dinâmica de atividades e formas de organização
e funcionamento que seguiam as demandas de
cada ação desenvolvida. Essas, respondendo
às características do território, de seus atores e
das articulações necessárias, não obedeciam a
nenhum padrão preestabelecido.

foram realizadas por meio dos Gestores
Regionais, atores que estabeleciam a conexão entre os Agentes no território e o nível
centralizado do PAVS. Assim, o período de
preenchimento estendeu-se de março a maio
de 2008.

Tal dinamicidade do projeto fez com que
o processo de entrega dos questionários
tivesse que seguir essa tendência, o que se
traduziu em espaço maior de tempo até a
obtenção dos instrumentos respondidos.
A distribuição e a coleta dos questionários

Agente indígena de Saúde da UBS Pico do Jaraguá indica lago a ser tratado - Foto:
Nilda Rodrigues

O questionário foi dividido em duas partes. A
primeira, referente a questões sobre o perfil
dos Agentes. A segunda, relativa a questões
ligadas às percepções e às expectativas dos
Agentes acerca da nova etapa do PAVS.

ACS após atividade lúdica em escola no bairro do Jd. Ingá - Foto Guiné Silva

Os resultados desse levantamento estão
apresentados neste documento.

O perfil dos Agentes em formação

No que se refere à distribuição regional desses Agentes, a maior parte deles atua na Região
Sul da cidade.

Agentes por região

(% sobre o total de questionários)
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Quando distribuídos segundo organização parceira do PSF, o maior grupo de Agentes é
formado por profissionais ligados ao Santa Marcelina, como mostra o gráfico a seguir.

Agentes por entidade parceira do PSF
(% sobre o total de questionários)

Considerando as características pessoais
dos Agentes, vê-se que as mulheres estão
em maior número que os homens: elas
correspondem a 90%; eles, a 8,8%, e 1,2%
não responderam.
No que se refere à cor, a maior parte dos
Agentes se disse parda (43,5%). Em seguida
vieram os que disseram ser brancos (40,8%)
ou negros (12,3%). Os outros 3,4% estão
entre os indígenas e os amarelos, ou não
souberam responder.

longo do PAVS, em que os Agentes se concentravam nas faixas etárias mais jovens, a
maior parte deste grupo tem idade entre 31
e 39 anos (30,1%). A seguir vêm aqueles entre 40 e 49 anos (23,4%). Os que estão na
faixa de 25 a 30 anos são apenas 22,6%.
Em relação à escolaridade, a maior parte dos
Agentes concluiu o ensino médio (58,1%),
como mostra o gráfico seguinte. Os que
estudam ou já concluíram algum curso técnico formam o segundo maior grupo.

Diferentemente de resultados obtidos em
aplicações de questionários anteriores ao
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Agentes por escolaridade
(% sobre o total de questionários)

Aos Agentes que disseram estar cursando ou
ter concluído o ensino técnico, pediu-se que
especificassem a área de sua formação. A
maior parte deles (53%) cursa ou se formou
como técnico ou auxiliar de enfermagem,
e 8,6% fizeram ou estão fazendo “tecnologias na área da saúde” (por exemplo, instrumentador cirúrgico, auxiliar de consultório
dentário, auxiliar de laboratório, massoterapeuta). As demais áreas de formação são
bastante distintas entre si: administração
de empresas, contabilidade, computação/
processamento de dados e magistério. As
respostas reunidas na categoria “outros”
formam um grupo numericamente significativo. Ainda assim, optou-se pela reunião das
diversas áreas, pelo fato de cada uma ter
sido citada poucas vezes individualmente.
São exemplos das áreas citadas: secretariado, estética, matemática, mecânica, edificação, design de interiores, segurança do
trabalho, hotelaria, química.
A mesma pergunta foi feita aos que disseram
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estar cursando ou ter concluído curso universitário. A maior parte dos Agentes que afirmaram ter nível superior inconcluso freqüenta algum curso na área de humanas: 17,6%
disseram ter cursado ou estar cursando Pedagogia, mas um contingente maior (31,6%) se
enquadrou nos cursos de “outros humanas”.
A tentativa de desmembrar as respostas reunidas nessa categoria genérica resultou em uma
variedade grande de respostas citadas uma
ou poucas vezes. Por isso, a opção de reunilas em uma única categoria. São exemplos:
artes, letras, serviço social, geografia, direito,
ciências sociais, comunicação social, artes visuais, filosofia, psicopedagogia.
Enfermagem, pertencente à área de saúde,
aparece em terceiro lugar, seguido dos cursos
de administração ou gestão de RH, reunidos
na mesma categoria. Outros cursos da área de
ciências biológicas também foram reunidos,
como radiologia médica, farmácia, fisioterapia, nutrição, biologia e gestão em saúde.
Exemplos de cursos mencionados na área

de ciências exatas são ciências da computação, matemática, ciências contábeis, gestão
financeira e engenharia.
Entre os Agentes que concluíram seus estudos universitários, o predomínio da área de
humanas se mantém, com 55,8%. Os cursos
citados em cada área são semelhantes aos
citados anteriormente. Na área de humanas, são exemplos serviço social, psicologia, pedagogia, letras e direito. Embora se
pudesse esperar que os cursos das ciências
biológicas viessem em seguida, não foi o que
aconteceu. Cursos como matemática, finanças, administração e computação, da área
de exatas, apareceram em segundo lugar. Os
cursos da área de ciências biológicas citados
são enfermagem, biologia e fisioterapia.

Percepções e expectativas acerca
da nova etapa do PAVS
A maior parte dos Agentes respondentes
participou da formação realizada pelo PAVS
no ano de 2007. Foram 83,6% dos 3.253
que responderam ao questionário.
Vale lembrar que a primeira fase do PAVS
se realizou no primeiro semestre de 2007, e
não se sabia até então se o Projeto teria continuidade. A primeira questão voltada para
as expectativas dos Agentes em relação ao
PAVS perguntava qual havia sido sua reação
à notícia de continuidade do Projeto. Entre
as afirmações feitas, aquela que se referia à

execução de projetos de intervenção local
foi a mais freqüentemente escolhida.
Cerca de 2.000 ou 52,9% dos que estavam
iniciando a segunda etapa fizeram referência à possibilidade de “desenvolver idéias,
projetos e ações pensadas no PAVS 2007”.
Em seguida, as perguntas voltaram-se para
aquilo que os Agentes acreditavam que
poderiam ser aspectos facilitadores e dificultadores no desenvolvimento do PAVS.
Primeiramente, foi apresentada uma série
de elementos potencialmente facilitadores
e pediu-se que eles atribuíssem, a cada um,
nota de 0 a 5. A nota 0 significaria reconhecer um elemento como “nada facilitador” e a nota 5, no extremo oposto, como
“grande facilitador”.
O primeiro aspecto facilitador apresentado
foi a “experiência adquirida pelos Agentes
na formação do PAVS em 2007”. Do total
de 3.253 respondentes, 38,5% deram nota
5, outros 27%, nota 4, e 18,3%, nota 3. Ou
seja, 83,8% atribuíram nota acima da média
à importância desse item.
Avaliação significativamente distinta recebeu
o aspecto “conhecimento da comunidade a
respeito do PAVS”, que apresentou maior
variação e leve concentração em notas medianas: 3 e 2, com 45,7% nesse grupo.
Outro item relevante consistiu na avaliação do
potencial facilitador do apoio oferecido pela

ACS durante seminário integrador do PAVS realizado na Unib, Zona Sul - Foto: Jussara Salles
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instituição parceira. A concentração de notas
se deu nos níveis 3 e 4, que somaram 42,5%.
O potencial facilitador dos “projetos elaborados pelos Agentes na etapa de formação”
foi considerado modesto pela maior parte
dos respondentes. Apesar da variedade de
notas, elas se concentraram nas avaliações
3 e 2, somando 38,6%.O “interesse da comunidade em participar dos projetos locais”
também foi avaliado de forma cautelosa pelos Agentes e sua valoração apresentou um
declínio a partir da nota 3, a mais freqüentemente atribuída a esse aspecto, com 24,6%,
seguida pela nota 2, com 23,8%.
Quando se perguntou a avaliação que faziam do “interesse da equipe do PSF em
apoiar projetos” como aspecto facilitador
para o PAVS 2008, 30% deram nota 5; 23%,
nota 4, e 20,7%, nota 3. Na soma, 73,7%
dos Agentes consideraram que o interesse
da equipe é um importante aspecto facilitador
do trabalho. A equipe do PSF, no caso, compreende o médico, enfermeiro e auxiliares de
enfermagem, além dos próprios Agentes. Resultado semelhante apresenta a avaliação do
potencial facilitador do apoio da UBS, que
aqui compreende, além da equipe do PSF, o
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gerente dessa unidade e pessoal administrativo e de serviços. Cerca de 32% dos Agentes
atribuíram nota 5 à importância dessa participação, com 41,1% para as notas 4 e 3.
O interesse da Supervisão de Saúde em apoiar
os projetos também foi avaliado como aspecto que poderia facilitar de forma importante
sua execução. As notas se concentraram entre 5 (23,5%), 4 (21,9%) e 3 (22,4%).
As Coordenadorias, embora sejam cinco e
por isso fiquem mais distantes do cotidiano dos Agentes, receberam notas bastante
semelhantes àquelas concedidas às Supervisões: 22,4% atribuíram nota 5; 21,6%,
nota 4, e 23,1%, nota 3. Ou seja, assim
como as Supervisões, as Coordenadorias
são consideradas como grande facilitador
na implementação dos projetos.
De acordo com o esperado, o apoio dos
Gestores Locais do PAVS foi visto como
grande potencial facilitador para as atividades
do Projeto. A pesquisa mostrou que 43,2%
deram nota 5, considerando os Gestores
como o aspecto com grande capacidade de
facilitar a elaboração de projetos. Outros
20% atribuíram nota 4, e 15,7%, nota 3.

As subprefeituras tiveram uma avaliação
bastante dividida por parte dos Agentes.
Cerca de 37% atribuíram notas 5 e 4, e outros
deram nota 3. Na outra ponta, no entanto,
8,2% deram nota 0; 7,5%, nota 1, e 14,6%,
nota 2. A soma dessas três notas resulta em
30,3%, sem contar os 9,8% que não responderam. Significa que cerca de um terço dos
Agentes tem ressalvas ou não tem expectativas no que se refere à contribuição que as
subprefeituras podem dar aos projetos. O
gráfico a seguir reúne todos os elementos
apresentados aos Agentes e a média das notas recebidas por cada um.

Possíveis dificuldades para continuidade do PAVS
O mesmo tipo de questão foi apresentado
aos Agentes na seqüência, mas agora pedindo a avaliação de possíveis elementos dificultadores para a execução do PAVS 2008.
As notas de 0 a 5 significariam, também de
maneira semelhante, quão dificultador cada
um poderia ser, sendo a nota 0 a expressão

de “nenhuma dificuldade”, e a nota 5, de
“grande dificuldade”.
Certamente por se tratar ainda de uma expectativa, já que o trabalho do PAVS 2008 ainda
seria iniciado, as respostas foram bastante
semelhantes. E, na média, 10% deram nota
5, indicando grau de “grande dificuldade”. A
nota 4 foi atribuída em média por 15% dos
Agentes, e a nota 3, por 25%. O restante, a
outra metade dos entrevistados, distribuiu-se
pelas notas 2, 1, 0 ou não respondeu.
O único elemento que fugiu dessa média de
dificuldade na percepção dos Agentes foi a
“adequação entre o tempo para a execução
dos projetos e a garantia de sua sustentabilidade”. Do total de entrevistados, 23% deram nota 5, indicando grande dificuldade;
16,5% atribuíram nota 4, e 23,7%, nota 3.
Apenas 12,1% assinalaram notas 1 e 0, que
indicam pouca ou nenhuma dificuldade. O
gráfico a seguir reúne todos os elementos
apresentados aos Agentes e a média das notas recebidas por cada um.
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Resultados esperados do PAVS
2008, entre os mais importantes
Por fim, pediu-se que os Agentes atribuíssem notas, também de 0 a 5, a cada item
apresentado como um possível resultado do
PAVS. A nota 0 deveria expressar a avaliação de um “resultado menos importante”, e
a nota 5, a expressão de um “resultado mais
importante”.

A maior parte dos Agentes (51,4%) atribuiu
nota 5 ao resultado “mudança de hábitos
em relação ao meio ambiente”. E as notas
0, 1 e 2 somaram apenas 8,4%, indicando
que mudar hábitos é o resultado que consideram mais importante na fase de trabalho
que começariam.

Mudança de hábitos em relação ao meio ambiente
(% sobre o total de questionários)

Os Agentes também consideraram de grande
importância a promoção de “maior integração das instituições no território”. A concentração de notas 5 (29,5%), no entanto, foi
menor do que a observada na avaliação da
mudança de hábitos (51,4%). A nota 3 foi
dada por 22,7% dos entrevistados, e a 4, por
20,2%.
Quando se perguntou sobre o “envolvimento da comunidade nos projetos de intervenção local”, 32,1% (ou dois terços dos Agentes) deram nota 5. Outros 19,8% atribuíram
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3, e 18%, nota 4, indicando uma expectativa
importante em relação a esse resultado.
Também concentrando notas 5 (32,7%) e 4
(21,7%), a “possibilidade de continuidade”
foi considerada um resultado de grande importância pelos Agentes.
O questionário ainda mostrou uma grande
expectativa dos Agentes no que se refere
à contribuição do PAVS para a formação
profissional de cada um. Cerca de 66% deram notas 5 e 4 ao “aprimoramento profis-

sional” como um dos “resultados mais importantes a serem alcançados”.
A “maior integração entre os Agentes”, o
“fortalecimento da atuação do Agente no
território”, a “melhoria da auto-estima”, a
“ampliação da visão sobre o conceito de
saúde”, a “melhoria da qualidade de vida
no território” e o “exercício da cidadania”
tiveram, todos, mais de 39% de nota 5. Pela
amplitude dos temas, os resultados revelam
que, além da lista de metas esperadas que
contribuam para mudanças na comunidade,
os Agentes acreditam e têm expectativas

quanto a ganhos em suas próprias vidas,
profissional e pessoal.
O único “resultado a ser alcançado” que
teve 30,8% de nota 5 foi a “mudança no cotidiano de trabalho na UBS”, possivelmente
por ser este um território onde muitos Agentes ainda não se sentem reconhecidos.
O gráfico a seguir apresenta todos os resultados e as médias das notas atribuídas pelos
Agentes a cada um deles.

Médias das notas dadas a cada resultado, segundo
avaliação de sua importância
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Entrevista

Rosilda Mendes
O processo de avaliação do PAVS
A primeira grande reunião em São Paulo
para tratar do PAVS na época, ainda um
embrião aconteceu na Sala Ciro Ciari, da
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, na Avenida Dr. Arnaldo. Foi em abril de 2005. Várias razões levaram à escolha desse endereço: o PAVS é
certamente uma das mais ousadas ações
em Saúde Pública; além disso, a faculdade anfitriã abriga o Centro de Estudos,
Pesquisa e Documentação (Cepedoc) em
Cidades Saudáveis, entidade cuja preocupação, em última instância, é a promoção
da saúde e da qualidade de vida nos centros urbanos.
O grupo do Cepedoc foi convidado por
sua experiência em avaliação de projetos desse tipo e fez parte da equipe de
gestão do trabalho. “Isso foi muito importante, porque vimos o projeto nascer,
discutimos suas bases. E estamos fazendo sua avaliação”, diz Rosilda Mendes,
secretária-executiva do Cepedoc Cidades
Saudáveis, pesquisadora da Faculdade de
Saúde Pública e integrante do Conselho
Gestor do PAVS.
Entre outros pontos, Rosilda fala da instituição do Projeto, do processo de avaliação,
discute a continuidade das ações e avalia a
importância de um conselho gestor. “Com
tantas instituições importantes envolvidas,
um conselho gestor facilitaria a continuidade dessa política de Saúde”, afirma.
A seguir, trechos da entrevista de Rosilda.
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Rosilda Mendes, do Cepedoc, apresenta sistematização de dados durante encontros
de formação no PAVS. - Foto: Jussara Salles

Sensibilização
Nós tínhamos muito receio do tamanho
desse projeto. E não era infundado. Já na
primeira fase tivemos muitos problemas de
gestão, difíceis de operar. Mas tínhamos um
secretário, o Eduardo Jorge, que era um visionário. Ele falou: “Dá para fazer, porque temos uma estruturação importante na rede de
Saúde”. Ele já tinha sido secretário da Saúde,
conhecia a rede melhor que ninguém. E o
gestor da política é muito importante. No
primeiro ano, fizemos reuniões em todas as
regiões falando do programa. Em todas, o
secretário esteve pessoalmente. Falava para
50, 80 pessoas. Fazíamos as reuniões com
as subprefeituras, as coordenadorias, o pessoal da administração e da Saúde. Em todas
as regiões, antes de o PAVS ser iniciado, era
feita uma sensibilização, e o secretário estava
lá, falando da importância do Projeto. Esse

trabalho anterior, de sensibilização e informação, foi absolutamente fundamental para
estruturar o PAVS em todas as regiões.
A importância do nível local
O PAVS contou com recursos que chegaram
por meio do Verde e Meio Ambiente, mas só
aconteceu porque a Saúde estava junto. Se a
Saúde não liberasse os Agentes para participarem, se não fizesse um trabalho nas UBS, isso
não aconteceria. Ainda assim, tivemos muitos
problemas de interlocução com a gestão,
principalmente com as mudanças freqüentes.
Acho que, por essa razão, o Projeto trabalhou
muito pouco todos esses órgãos aqui, no
nível central, subprefeituras, Coordenação de
Saúde e mesmo Secretarias. O entendimento
sempre se deu mais no nível local. Por exemplo, na primeira fase foram feitos muitos seminários, cada um deles com até duas mil pessoas. Todo o período de 2007 foi empregado
para divulgarmos o Projeto, para envolvermos
a comunidade, para falar: “Olha, este é um
esforço intersetorial”.
Os seminários faziam parte da estrutura
pedagógica, eles se davam ao mesmo tempo. O Educador, nas segundas e sextas-feiras,
estava em concentração, recebendo formação com especialistas convidados pelo PAVS.
Nos outros dias, ele ia para o território, para
formar os ACS. Todas as instituições parceiras fizeram seminários integradores ao longo
de junho de 2007, uma espécie de encerramento e balanço da primeira fase. Nós contamos 8.300 participantes na cidade inteira,
reunidos nos espaços das subprefeituras, nos
auditórios, nas igrejas, tudo o que havia no
nível local. Isso era uma organização própria
do gestor, das parceiras, que foram grandes
implementadoras do PAVS.
Avaliação participativa
O trabalho de avaliação não consistiu em
apenas avaliar resultados. É o que chama-

mos também de avaliação formativa, avaliação de processos... Você vai avaliando todas as
etapas para verificar se há algum problema na
constituição do projeto. Se há, você o corrige
imediatamente. Isso também é monitoramento
para uma avaliação recursiva, participativa, do
projeto. Essa metodologia, fomos nós que desenvolvemos aqui.
Para nós, o elemento participativo era muito
importante e formamos um grupo de trabalho de avaliação com componentes de
várias partes do Projeto 12 componentes.
E quem definiu o que avaliar foram os parceiros do PSF, a Secretaria do Verde, a da
Saúde, a Flacso, o Pnuma... Avaliamos juntos todo o processo de formação dos Educadores, passo a passo, aula a aula, e depois
avaliamos esses resultados lá, com os quase
seis mil Agentes de Saúde. Fizemos um questionário para saber o que de fato tinha acontecido com eles.
E mais: aqui, na faculdade, fizemos várias
sessões com grupos focais para saber o impacto do Projeto sobre os Agentes. Só não
chegamos até a população; não sabemos
que impacto o Projeto teve sobre as pessoas.
Talvez fosse um trabalho para ser feito um
pouco depois; dar um espaço de tempo e,
então, avaliar a repercussão.
Sobre a sustentabilidade
A partir das respostas, estamos avaliando
que mecanismos de fato criamos para garantir a sustentabilidade. Penso que essa
incerteza diz respeito à política pública em
geral. Quando você tem mudança, você
corre o risco de ter interrompido um processo muito amplo. Quando você vê os
resultados da avaliação, as pessoas dizem
exatamente aquilo que o secretário imaginava. Falam do seu crescimento, dizem: “Eu
estou totalmente mudado”. Quando fizemos
o grupo focal, ouvimos: “Eu mudei a minha
forma de olhar para a questão de consumo,
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mudei a relação com o ambiente...” Nós,
pesquisadores, queremos sempre ver resultados, ver números. O secretário dizia: “Se
mudarmos o Agente de Saúde, faremos uma
grande mudança”. E isso de fato aconteceu,
o que é mostrado pelos dados.
Por isso, não dá para dizer que em nível local os projetos vão parar porque termina
a fase de apoio financeiro. A continuidade
dependerá de mecanismos que estão sendo
criados com as redes que estão aí, nos níveis
da Saúde e das subprefeituras, no nível local. Vemos que o Projeto está criando uma
possibilidade de replicabilidade, e algumas
cidades já nos procuraram. Eles dizem: “Por
que não podemos incluir essa agenda ambiental na agenda da Saúde? Por que não
podemos pensar em políticas públicas mais
integradas?” É o que muitas cidades, no Brasil e lá fora, estão se perguntando.
Conselho gestor
Penso que deveríamos ter dado mais atenção à gestão do Projeto, do ponto de vista
de um olhar mais avaliativo. Nesse sentido,
faltou a criação de um conselho gestor uma
idéia pensada lá no início , que pudesse estar olhando para todas as interfaces e dando
apoio, a fim de se criarem os mecanismos de
sustentabilidade. Porque são muitas e muito
importantes as instituições que participam.
A Opas, que é um organismo das Américas
dentro da Organização Mundial da Saúde
(OMS), a Flacso, que tem muita força política
na América Latina, o Cepedoc Cidades Saudáveis, a Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), a Santa Casa, o Santa Marcelina,
as parcerias, o poder público com as várias
Secretarias, o Ministério da Saúde... É uma
rede muito poderosa, com muita gente. Nós
poderíamos tirar mais proveito da força dessas parcerias para a continuidade do Projeto.
Esse conselho gestor, que teria representantes dessas várias instituições, desem201

penharia um papel articulador e de pensar
a política. Ainda outro dia falávamos sobre
isso; alguém dizia que há pessoas da Saúde
que não sabem o que é o PAVS. Há subprefeito que está chegando e não quer nem saber. Alguém precisa chegar para eles e dizer:
“Olha, você faz parte desse processo e vai
participar dele”. E não é o prefeito que fará
isso; tem que ser um conselho gestor, com
força e reconhecimento. Estou agora pensando menos na execução do PAVS; estou
pensando mais no futuro.
A avaliação continua
No final da segunda fase, perguntamos aos
Gestores o que eles fizeram; se estava de
acordo com a expectativa que tinham. Vamos saber quantos projetos foram desenvolvidos ou estão em andamento. O ideal
é que tivéssemos um tempo depois para
pegar os desdobramentos na comunidade.
Esperar um pouco e voltar com o processo
de avaliação, desta vez medindo os resultados em relação aos Agentes de Saúde e à
comunidade. Queremos ouvir esses atores,
porque a riqueza desse material é muito
grande como subsídio para pensar políticas. Não é para dizer: “Deu certo”, “Não
deu”, “É porcaria”, “É muito bom”. É para
pensar de fato o que acontece quando você
investe recursos em mudanças, quando tem
propósitos, quando coloca muita gente para
trabalhar em torno de um assunto. Vale a
pena tudo isso que está sendo investido?

Capítulo XII
Quem são, o que pensam e o
que esperam os Gestores Locais

Quem são, o que pensam e o que esperam os
Gestores Locais
Entre os cerca de 80 Educadores que participaram da primeira fase do PAVS, em 2007,
44 deles foram convidados pelas instituições
parceiras do PSF a integrar o segundo módulo
do Projeto. O curso focava técnicas de viabilização de projetos, partindo de levantamentos locais feitos pelos Agentes Comunitários
já na primeira fase, e exercitava intervenções
nas regiões, com a participação de parceiros,
como subprefeituras, Coordenadorias de
Saúde e UBS.
A equipe do Centro de Estudos, Pesquisa e
Documentação (Cepedoc) em Cidades Saudáveis aplicou um questionário a 36 Gestores,
ainda em 12 de fevereiro de 2008, quando
se estava iniciando a segunda fase do Projeto.
Pelo perfil colhido, os Gestores são mulheres
na maioria (77,8%), brancos (72,2%), e quase
metade tem mais de 30 anos de idade.
Entre as suas expectativas, a concretização
dos projetos e suas possibilidades de continuidade pareceram ser as principais. Dos
temas sugeridos para as atividades de formação, 22% falaram em “metodologia e
processos participativos”, e 13%, em “gestão
de projetos locais” outros 13% sugeriram
os temas “estrutura, regulação e recursos
públicos”.
Na relação dos principais desafios, os Gestores
citaram a “construção de laços, redes e parcerias” e o “tempo para desenvolver os projetos”.
Ao final, os Gestores fizeram uma série de
observações. Uma delas destacava as dificuldades por conta da interrupção entre as
fases 1 e 2. Outro grupo mencionou a continuidade do PAVS, lembrou o curto espaço
de tempo e sugeriu maior objetividade.
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Considerando a importância dessa avaliação
e desse monitoramento, esta publicação traz
a seguir o relatório completo redigido pela
equipe do Cepedoc, com o corte de apenas
alguns gráficos.

Gestores Locais e Regionais apresentam estudos de campo durante atividade de planejação no PAVS Foto: Nilda Rodrigues

Levantamento de expectativas de Gestores Locais PAVS
2008
Os resultados aqui apresentados derivam das
respostas dadas por 36 dos 44 Gestores Locais participantes do Projeto, representando
81,8% do total de Gestores. O questionário
apresentou dois conjuntos de questões. O
primeiro conjunto buscou traçar o perfil do
grupo: sexo, cor, área de formação e atuação
profissional e relação com a região de trabalho no Projeto. O segundo abordou percepções e sugestões dos Gestores em relação ao desenvolvimento futuro das ações:
expectativas em relação ao PAVS, sugestão
de temas para a formação e desafios a serem
enfrentados. Havia, ainda, um espaço para
observações que os Gestores Locais quisessem deixar registradas.

O perfil dos Gestores
O grupo de Gestores Locais do PAVS 2008 é
formado predominantemente por mulheres:
77,8%, contra 22,2% de homens. É, também,
um grupo bastante jovem. A maior parte dos
Gestores (52,8%) tem 30 anos de idade ou
menos. No que se refere à cor, 72,2% dos
Gestores Locais disseram ser brancos.

A heterogeneidade de áreas de formação
do grupo pode ser observada pelo número
de respostas incluídas na categoria “Outras”. São respostas que apareceram uma
única vez, dificultando sua agregação em
categorias comuns. Exemplos: ecologia,
turismo e marketing, geografia, serviço
social, administração pública e hospitalar,
fisioterapia, comunicação, arquitetura, socioeconomia.
Acompanhando a característica do grupo
de ser constituído por jovens profissionais, o tempo de formado também é curto:
41,7% deles concentram-se entre um e cinco anos. Outros 22,2% estão formados há
um tempo que varia de seis a dez anos.

Participação de Gestores em reunião de planejação no PAVS - Foto: Nilda Rodrigues

No que diz respeito às áreas de formação e
atuação dos Gestores Locais, o grupo apresenta perfil mais diversificado. O gráfico a
seguir mostra as áreas de formação desses
profissionais. Como há Gestores com mais
de uma formação universitária, o número
de respostas (39) foi maior que o de questionários.

A caracterização das áreas e dos tempos de
atuação dos Gestores Locais é semelhante
à caracterização das áreas de formação: os
campos são diversificados e os tempos de
atuação sugerem um percurso profissional
predominantemente em fase inicial. Também nessa questão alguns Gestores indicaram mais de uma área. Por isso, o número
de respostas (46) excede o número de questionários.

Gestores Locais por área de formação
(% sobre o total de respostas dadas)

206

Gestores Locais por área de atuação profissional
(% sobre o total de respostas dadas)

As respostas reunidas na categoria “Outras” foram “responsabilidade social”, “área
acadêmica”, “Gestor Local”, “meio socioambiental”, “humanas”, “arquitetura”, “socioeconomia”, “mobilização social” e “sindical/bancária”.

menor: 38,9% têm entre um e cinco anos
de atuação. Outros 33,3% possuem entre
seis e dez anos. O que chama a atenção é
o fato de 22,2% deles, ou quase um quarto
do total dos Gestores Locais, já terem entre
14 e 22 anos de atuação profissional.

Embora a maior parte dos Gestores Locais
tenha uma trajetória de trabalho recente,
concentrando-se no período entre um e
cinco anos, a diferença numérica entre esse
grupo e os demais é menor do que a diferença observada no tempo de formação,
indicando tempo de atuação profissional

Na seqüência, foram feitas algumas perguntas voltadas para a vinculação dos Gestores
com o PAVS, mais especificamente. O gráfico a seguir mostra a distribuição desses
profissionais entre as instituições parceiras
do PSF, participantes do Projeto.
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Gestores Locais por instituição parceira do PSF
(% sobre o total de questionários)

No que se refere à região da cidade em que
atuariam por meio do PAVS, os Gestores estão
distribuídos de forma equilibrada. A exceção
é uma menor presença na Região CentroOeste, onde estão apenas 5,6% deles.

É possível supor que a maior parte dos
Gestores Locais possui familiaridade e intimidade com os territórios em que vão
atuar. Primeiramente, a maior parte deles
reside na região de trabalho, como mostra
o gráfico seguinte.

“Você mora ou morou nessa região?”
(% sobre o total de questionários)

Outro dado relevante sobre a relação com os territórios diz respeito ao fato de que
uma porcentagem ainda maior de Gestores Locais já trabalhou anteriormente ou tem
outro trabalho nessa região.
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“Você trabalha ou já trabalhou nessa região?”
(% sobre um total de 36 questionários)

Essa parece ser uma característica importante
a considerar ao longo do trabalho de apoio
e de formação dos Gestores Locais para sua
atuação nos territórios e na relação entre eles,

uma vez que existe a expectativa de que seus
conhecimentos e experiências sejam considerados no desenvolvimento do PAVS.

O contato com instituições e atores locais
Não por acaso, quando convidados a assinalarem, entre alguns atores ou instituições
locais, aqueles com que têm ou já tiveram
algum contato, a maior parte das opções

listadas recebeu a resposta “sim” de mais
de 50% dos Gestores respondentes, como
mostram os dados do quadro a seguir.

Número e porcentagem de Gestores Locais que já tiveram ou têm
contato com as instituições e os atores locais listados

Aos que disseram ter contato com outras instituições ou outros atores locais, foi pedido
que dissessem quais são. Mencionaram-se faculdades, escolas públicas e particulares, UBS,
grupos de Agenda 21, SUVS, Pastoral, cursinho, Cecco. Houve ainda respostas genéricas,
como “instituições privadas” ou “instituição educacional”.
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O que esperam da nova etapa do PAVS
Conforme mencionado, o segundo bloco
de questões do questionário buscava captar
percepções dos Gestores Locais sobre o
PAVS. A primeira delas perguntava diretamente a respeito das expectativas em rela-

ção ao Projeto, pedindo que os respondentes citassem as três principais, ordenando-as
de acordo com sua importância. A tabela
seguinte traz as categorias de respostas mais
freqüentes para cada expectativa citada.

Principais expectativas dos Gestores Locais em relação ao PAVS,
em ordem de importância

A concretização dos projetos e suas possibilidades de continuidade pareceram ser
a principal expectativa dos Gestores Locais em relação ao PAVS. Respostas como
“aplicação e desenvolvimento dos projetos
locais”, “continuidade dos projetos após os
cinco meses”, “gerar ou continuar projetos
anteriores de forma eficiente e sustentável”
apareceram como as mais freqüentes entre
as três expectativas indicadas pelos respondentes.
A efetivação da intersetorialidade e das parcerias pode ser considerada o segundo tipo
de preocupação mais freqüente entre os
Gestores. Ela apareceu nessa posição entre
as expectativas citadas em primeiro lugar e
entre as expectativas de número três. Entre
as respostas dadas como a segunda principal expectativa, ela apareceu como a terceira mais mencionada, mas muito próxima
daquelas que ocuparam a segunda posição.

Reunidas sob essa categoria estão respostas
como “envolvimento dos atores (Prefeitura,
instituições, comunidade)”, “como se dará
(ou se formará) a cadeia de relacionamentos
dos órgãos locais”, “envolvimento de todos
da UBS (efetivamente)”, “facilitar a articulação local (intersetorial)”.
O terceiro grupo de respostas mais freqüentemente citadas disse respeito ao período de
duração do PAVS, considerado muito curto
para a implementação de projetos de intervenção local. Embora tenha aparecido com
menor freqüência entre as expectativas
seguintes, é uma preocupação apreendida
também por outros meios utilizados na avaliação, o que sugere a necessidade de atentar
para ela. Exemplos de respostas: “Que esse
Projeto tenha mais tempo de vida”, “tempo
para elaboração/implantação de projetos”,
“se o período para o desenvolvimento dos
projetos é suficiente”.
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Relação com a comunidade
Na seqüência, vieram as expectativas referentes às formas de envolvimento da comunidade nas ações promovidas pelo Projeto.
Considerando as expectativas citadas em
segundo e em terceiro lugares, a sensibilização e a participação comunitárias apareceram com freqüência mediana e próxima
daquela com que foram citadas as condições
de trabalho e a atenção às particularidades
locais.. Exemplos de respostas referentes à
mobilização da comunidade: “Apropriação
do processo pela comunidade”, “iniciar processos de gestão participativa Agenda 21”,
“mobilização da comunidade”, “integrar as
equipes de PSF com a comunidade”.

a partir de demandas reais e não imaginadas
por nós”, “desenvolvimento local”, “conscientizar a população sobre as questões ambientais”, “contribuir para a melhoria e o
bem-estar social da região”, “que os resultados tragam uma notória melhoria na comunidade”. As respostas relativas às condições
de trabalho, por sua vez, disseram respeito
a diversas formas de apoio e suporte para o
desenvolvimento das atividades do Projeto,
tanto material e de infra-estrutura quanto
de boas relações: “Maior suporte técnico
(ferramentas e apoio para trabalhar)”, “bom
relacionamento e articulação com Gestores
Regionais”, “recursos técnicos e financeiros
para potencializar as intervenções”, “organização e planejamento”.

As respostas reunidas nas categorias “Conhecimento e transformação de realidades
locais pelos seus atores” e “Condições de
trabalho”, apesar dos conteúdos distintos,
tiveram em comum o fato de terem sido citadas pelos Gestores com freqüências bastante
variadas, conforme a ordem de importância
de suas respostas. De modo geral, elas pareceram ter sido a princípio preteridas por
outras questões, provavelmente vistas como
mais urgentes. O número de citações entre
as segundas expectativas mais importantes,
no entanto, reforça a importância de cada
uma. A primeira categoria diz respeito às
respostas que mencionaram a necessidade
de conhecer a realidade local, de forma
a orientar as ações e obter resultados que
respondam às suas demandas e peculiaridades, como “fomento de iniciativas locais

Na categoria “Resultados satisfatórios e
efetivos” foram reunidas respostas gerais,
que denotaram expectativas de sucesso e
alcance dos objetivos do Projeto, sem, no
entanto, especificá-los. Exemplos: “Resultados eficientes”, “contatar seu principal objetivo”, “que tudo vai dar certo”. Referências variadas, mas não menos importantes,
foram reunidas na categoria “Outras respostas”, tais como “ansiedade e expectativas dos Agentes”, “construção de políticas
públicas”, “não gerar falsas expectativas na
comunidade”, “conhecer internamente o
trabalho do PAVS”, “implantar grupos de
preservação às ações efetivadas”, “se as pessoas convidadas vão suprir as expectativas
dos Gestores Locais”, “revitalização de áreas
verdes com oficinas de jardinagem para a
comunidade”.

Os temas que querem “aprender”
Na sequência, havia o pedido de indicação de três temas que os Gestores gostariam de ver
tratados nas atividades promovidas pelo PAVS para sua formação. A tabela seguinte mostra
os temas sugeridos e a freqüência com que foram citados.
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Considerando as expectativas dos Gestores
Locais em relação à efetivação dos projetos
de intervenção local e ao envolvimento dos
atores no território, as sugestões de temas
a serem abordados nas atividades de formação mostram que eles esperam poder
respondê-las com o apoio do Projeto: os temas mais sugeridos estão relacionados com
elas. O mais citado disse respeito a técnicas
e ferramentas para a mobilização da comunidade e de atores locais: “Metodologias
participativas/condução e moderação de
reunião”, “técnicas de processos participativos”, “mobilização da comunidade”, “formação de redes sociais”. Em seguida vieram
as sugestões relativas a conhecimentos para
gestão propriamente dita dos projetos de
intervenção: “Metodologias para elaboração/avaliação de projetos”, “planejamento
de projetos”, “processos de tomada de decisão, gestão e elaboração de projetos”.
O terceiro tema mais citado reuniu referências a espaços e regulações públicas: “Estrutura das Secretarias e projetos em desenvolvimento”, “tipos de financiamentos públicos
para projetos”, “informações técnicas e jurídicas pertinentes”, “conhecer a organização das subprefeituras e instituições ligadas
ao desenvolvimento e à efetivação dos projetos”. Na seqüência vieram temas ligados
a intervenções ambientais. Dada a especificidade dos objetos de cada tema sugerido,

citamos as respostas individualmente.
As três categorias seguintes (Cooperativas,
Agenda 21 e Desenvolvimento Local) referemse aos temas sugeridos, citados sem mais detalhamentos de abordagem ou pri-vilégio de
questão específica. No caso das Cooperativas
e da Agenda 21, alguns Gestores indicaram
querer conhecer formas de constituição, funcionamento e experiências concretas. Os temas
reunidos na categoria “Outros” foram citados
apenas uma vez ou seus conteúdos não permitiram reunião com outros temas. Também
vale a pena listá-los pela possibilidade de nutrir idéias tanto do grupo de Gestores quanto
do de formação em oportunidades futuras. A
seguir, os temas mencionados.

Os desafios que esperam
Após conhecer as expectativas dos Gestores
Locais e suas sugestões de temas para formação, consideramos que seria importante
conhecer, também, os desafios com os quais
eles esperam deparar no desenvolvimento das
ações do Projeto. Assim, a última questão pedia que eles citassem, em ordem de importância, os cinco maiores desafios a serem enfrentados pelo PAVS. Assim como foi feito no caso
das expectativas, a fim de preservar a ordem
de importância citada pelos Gestores, os resultados serão apresentados da mesma forma:
dos mais significativos do ponto de vista dos
respondentes aos menos significativos.
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Principais desafios a serem enfrentados pelo PAVS segundo Gestores
Locais, em ordem de importância

Os desafios citados pelos Gestores também O outro se refere à experiência de paralisaapareceram relacionados com as expectati- ção dos trabalhos entre o fim da etapa de forvas e os temas mencionados anteriormente. mação dos Agentes e a etapa atual de impleEntre aqueles citados em primeiro lugar, o mentação de projetos de intervenção local e
mais freqüente se referiu à articulação com o receio de que esse hiato se repita entre a
os diversos atores, tanto os que atuam no fase atual e outra etapa futura. A freqüência
território quanto outros cujo envolvimento decrescente com que essa questão foi citada
possa ser determinante para o bom anda- nos demais desafios deve ser em função de
mento das ações. Entre os demais desafios, sua natureza: dife-rentemente de um tema
que envolve muitas dimensões (propiciando
essa preocupação manteve-se sempre
sua aparição repetidas vezes), a preoentre aquelas mencionadas com
cupação em relação ao tempo é
maior freqüência. Exemplos
Os desafios
bastante pontual e específica.
de respostas: “Articulação
citados pelos Gestores,
A indicação a respeito de sua
com órgãos públicos”,
entre aqueles citados em
“comprometimento primeiro lugar, se referem à ar- importância, na visão dos
do poder público”, ticulação com os diversos atores, Gestores, está no grande
número de vezes em que
“intersetorialidade
tanto os que atuam no território
foi citada como o desafio
funcionando”, “parquanto outros cujo envolvimennúmero um. A pouca variacerias locais”, “ajuda
to possa ser determinante
ção na forma das respostas
da subprefeitura”.
para o bom andamento
dadas reforça essa hipótese:
das
ações.
“Pouco tempo para realizar os
O segundo maior desafio
projetos”, “pouco tempo para viapara os Gestores Locais está
bilizar os projetos”, “tempo de duração
relacionado com o tempo, em
dois sentidos: um deles diz respeito ao curto (cinco meses)”, “tempo de implantação”,
período do Projeto para o desenvolvimento “luta contra o tempo”, “motivação, devido
ao hiato”.
de projetos locais.
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As duas categorias seguintes (“Relações
de trabalho” e “Questões políticas e burocráticas”), citadas com a mesma freqüência
pelos Gestores Locais, possuem conteúdos
distintos. Os desafios concernentes a relações e organização do trabalho apareceram
com freqüência mediana nas citações dos
desafios seguintes. Já aqueles relacionados
às questões burocráticas tornaram-se pouco citados, voltando a uma posição mediana entre as citações do quinto desafio. As
respostas que abordaram as relações e a
organização do trabalho falaram de planejamento e de participação, de trabalho em
equipe e de tomada de decisões partilhadas, elementos vistos como parte de um
bom trabalho.

Gestores durante encontros de formação na sede do PAVS. - Foto: Jussara Salles.

Foram respostas como “planejamento envolvendo todas as pessoas”, “participação
dos Gestores Locais nos processos decisórios”, “trabalho em equipe”, “esco-lha dos
projetos”, “efetivação e atuação da equipe
de médicos e enfermeiros na proposta”,
“estabelecimento de vínculo efetivo com
participantes”. Os desafios relacionados a
questões políticas e burocráticas fizeram
referência a esforço de enfrenta-mento de
interferências partidárias, falta de apoio
e morosidade na condução de processos
partilhados com o poder público: “Imparcialidade político-partidária frente às eleições”,
“vontade política”, “burocracia, empecilhos na
administração pública”, “diminuição da burocracia”, “questões políticas”.

Gestor local e Camila Botelho, gestora regional da Região Sul, durante encontro semanal de planejação. - Foto: Nilda Rodrigues

Sustentabilidade dos projetos
Os desafios relacionados à continuidade dos
projetos e a formas de financiamento e mobilização de recursos, citados com a mesma
freqüência entre aqueles julgados mais importantes, mantiveram-se com freqüência significativa à medida que os respondentes foram
mencionando outros desafios. É possível lê-los
conjuntamente se considerarmos que a continuidade e a sustentabilidade dos projetos podem ser vistas como função da mobilização de
vários tipos de recursos, inclusive financeiro.
De outro lado, algumas respostas podem
sugerir que a continuidade questionada trata
não apenas dos projetos de intervenção local,
mas também do próprio PAVS, que dá lugar
aos Gestores nessas ações. Foram reunidas na
categoria relativa à continuidade e sustentabilidade dos projetos respostas como “continuidade dos projetos após o término do PAVS”,
“sustentabilidade nas ações”, “continuidade”,
“continuidade do Projeto”, “sustentabilidade
do Projeto (haverá continuação? Quando?)”.
Na categoria relativa aos recursos financeiros,
por vezes foi possível delimitar a referência
mais clara aos projetos de intervenção local:
“Prover recursos e meios para aplicação dos
projetos”, “conseguir recursos para desenvolver os projetos e garantir sua perenidade”,
“recursos para implantação”, “apoio aos projetos (financeiro ou não)”. Mas houve também
respostas que não especificaram o alvo de sua
preocupação: “Suporte financeiro”, “repasse
de recursos”, “recurso financeiro”.
214

As cinco demais categorias de desafios foram
citadas com a mesma freqüência entre aqueles considerados os mais importantes e nos
demais também aparecem com freqüência
relativamente modesta. Três delas referiramse aos atores e demandas de seus territórios
de atuação: mobilização da comunidade,
mobilização de ACS e equipes das UBS e
resposta às necessidades locais. Considerando os resultados relativos às expectativas e às
sugestões dadas pelos Gestores nas questões
anteriores, pode-se ler a freqüência com
que esse tipo de resposta foi mencionado
como um ponto para o qual os Agentes locais estão atentos, embora os aflija menos
do que os desafios citados anteriormente.
Talvez porque essa mobilização e a escolha de projetos pertinentes à região sejam
questões sobre as quais esperam ter maior
influência, por meio de sua atuação, do que
questões que se relacionem às estruturas do
poder público ou de recursos financeiros.

As outras duas categorias de desafios menos
citados dizem respeito mais diretamente aos
processos internos do PAVS: comunicação
e formação. Elas poderiam ser lidas como
expectativas, mas sua menção entre os desafios pode fazer referência a experiências
anteriores negativas em relação a esses
pontos, até mesmo no próprio PAVS. Exemplos de respostas: “Formação que atenda às
nossas necessidades”, “união entre teoria
e prática” “clareza na comunicação intraPAVS”, “transparência nas informações entre os atores”.
Sob a categoria “Outros” foram reunidas,
mais uma vez, respostas com referências específicas que dificultaram sua inclusão nas
categorias citadas anteriormente ou, ao contrário, menções tão genéricas que resultaram
no mesmo efeito. Por exemplo: “Ansiedade
e expectativas das equipes”, “espaço físico
(para trabalhar) dentro da comunidade (auditório...)”, “conseguir, de fato, realizar os
projetos”, “transporte”, “falta de valorização do tema abordado”, “expansão”, “não
sobrecarregar os Agentes com tarefas”, “mobilização/suporte técnico”.

Intervalo prejudicou projetos

Equipe durante encontro semanal de formação. - Foto: Jussara Salles

Talvez por isso, também, a mobilização e a
gestão dos projetos sejam as principais sugestões de temas em que gostariam de ser
formados. Sob as categorias de mobilização
da comunidade e dos profissionais da UBS e
ACS estão respostas como “falta de apoio nas
equipes das UBS”, “participação dos ACS”,
“união das equipes nas UBS”, “motivação
aos moradores para participarem das ações”,
“envolver o maior número de pessoas da comunidade na proposta”, “participação da comunidade e adesão dos demais profissionais
à causa (técnicos, Gestores, etc.)”.
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Passando finalmente ao questionário que
oferecia aos Gestores um espaço para a
construção de “observações” e comentários, foi possível notar uma diversidade
de opiniões tão vasta quanto o número
de observações realizadas. Ainda assim,
alguma análise possível identifica alguns
agrupamentos.
Um grupo de observações mencionou o
hiato. Parte deles destacou o valor negativo
e as perdas ocasionadas pela pausa ocorrida, dificultando a continuidade das ações
iniciadas em 2007 e até mesmo comprometendo a qualidade geral do Projeto. Foi
dito que “(...) poderia ter um trabalho em-

penhado em relação à continuidade para
não se ficar parando e voltando. Precisamos
de uma continuidade, para fazer bem melhor o que já foi iniciado”. De certa forma,
evidenciou-se até mesmo uma preocupação
em relação a possíveis novas pausas e aos
impactos negativos dos hiatos no processo,
pois “(...) se perde muito com o vácuo que
fica entre as aprovações, e se tem que apertar a concretização do trabalho”. Outra parte
destacou o valor positivo de haverem sustentado continuidade de trabalho durante o hiato.
Disseram que a continuidade que mantiveram
“(...) na proposta, sensibilizando, planejando e
colocando em ação os projetos das unidades
(...) foi fundamental, principalmente pelas articulações durante o processo”. Afirmaram
ainda que tal continuidade constituiu “(...) um
diferencial junto à instituição e este Projeto”.
Outro grupo mencionou a continuidade do
PAVS. Destacaram certo amadorismo; entretanto, atribuíram valor positivo ao reinício
em 2008, apontando ainda para sua expectativa de encontrar, neste momento do Projeto,
possibilidade de “(...) maior planejamento e,
portanto, com melhores resultados”.
Além das expectativas positivas em relação
ao reinício em 2008, algumas observações
apontaram para uma preocupação em relação à objetividade. Diziam que “(...) devemos
ser mais objetivos quanto ao andamento do
Projeto”, sugerindo ainda que tal postura de

objetividade não deva ser perdida de vista.
Ainda em relação à continuidade do PAVS,
algumas observações destacaram preocupação em relação às restrições impostas pelo
curto espaço de tempo previsto para a continuidade das ações de 2007. Disseram que
“(...) muita coisa está sendo proposta para
pouco tempo garantido”. Sustentaram tal
afirmativa argumentando que “(...) teremos
pouco tempo para firmar parcerias para projetos de médio/longo prazo”.
As observações seguiram ainda registrando
algumas análises específicas de problemas
de território, sugestão de padronização de
estratégias para o Projeto como um todo,
certa preocupação com conteúdos de formação e troca de experiências entre as regiões.
Houve apontamento específico que abordasse até mesmo o envolvimento de órgãos
públicos significativos, como a Limpurb, em
termos de influência sobre o sucesso das
ações propostas.
De modo geral, as observações foram pertinentes de maneira expressiva em termos de
proximidade com as questões do PAVS mais
emergentes neste momento. Foi possível
identificar o apontamento de preocupações
consistentes e, além delas, expectativas positivas, construtivas e iluminadas em relação
ao andamento do PAVS 2008.

Gestores da Zona Leste apresentam diagnóstico da região. - Foto: Nilda Rodrigues
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Capítulo XIII
O desafio de formar
educadores

O desafio de formar Educadores
Uma reflexão sobre como formar Educadores que serão formadores de Agentes Comunitários, em um cenário de proximidade com a população mais desprotegida, que mais carece
de informação e organização.
O Plano de Formação foi produto de uma
construção coletiva que envolveu uma rede
de diferentes instituições e profissionais, e se
constituiu em um importante subsídio para
a implementação dessa agenda integrada.
A expectativa foi de que ele apontasse entendimento e direcionamento pedagógico e
traduzisse a relevância do momento histórico, suscitando reflexões em torno do tema
da articulação entre a saúde e o ambiente
sob a ótica do desenvolvimento da condição
humana.

Equipe de planejação em encontro semanal na sede do PAVS - Foto: Nilda Rodrigues

Este Projeto foi uma afirmação do compromisso de três Secretarias na condução
de uma ação estratégica que pretende enfrentar a desarticulação das políticas, cujas
conseqüências se verificam, também, na
fragmentação do cuidado às pessoas que
almejam viver com mais qualidade. Pretende, ainda, contribuir para a construção
de uma gestão ambiental que, aplicada às
grandes cidades, venha a permitir a reflexão
e a percepção do meio ambiente, proporcionando a participação ativa das comunidades no debate, na solução e na decisão
sobre as políticas ambientais voltadas à melhoria da qualidade de vida e da saúde.
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Trata-se, em suma, da inclusão das questões
ambientais no conjunto das ações de promoção da saúde da população realizadas
no âmbito do Programa Saúde da Família
e pelo Programa Ação Família em todo o
território da metrópole. Sua proposição
parte de concepções de saúde e ambiente
sob uma perspectiva mais abrangente e da
possibilidade de criar mecanismos para fortalecer a gestão intersetorial no nível local.
Pressupõe-se, portanto, uma “pactuação”
de agendas no âmbito das 31 subprefeituras da cidade e das cinco Coordenadorias
Regionais de Saúde para abordagem das
questões ambientais que interferem na
saúde dos indivíduos, das famílias e das comunidades, bem como para a promoção
de concepções, atitudes e habilidades que
visem à preservação, à conservação e à recuperação ambiental.
Esta articulação se dá por meio de um processo de formação e de qualificação de
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes
de Proteção Social e do desenvolvimento de
projetos comunitários que levem em conta
as potencialidades e especificidades locais.

Equipe de planejação durante encontro com todos os Gestores na sede do PAVS
Foto Nilda Rodrigues

Sobre a formação dos Educadores e Agentes
Toda formação humana é intencional e não se
esgota na ação de um sujeito sobre o outro,
nem sequer no ato de ensinar, já que ninguém, por mais preparado que esteja, é capaz
de educar o outro, de supri-lo daquilo que lhe
falta ou de que precisa para sua plena formação. A ação educativa, nesse sentido, requer
a troca de saberes, desejos e vontades, o fortalecimento das relações sociais, o enfrentamento e a superação do não saber fazer. Por isso,
há necessidade de considerar, com igual cuidado, os conteúdos a serem tratados e a opção metodológica mais adequada à formação
desejada, posto que é preciso haver coerência
entre toda a ação e os modos de promover
esse processo educativo.
Na formação de Agentes e lideranças comunitárias, buscou-se impregnar tais processos com
uma concepção de educação que constitua um
elemento gerador de novas formas de conceber
o mundo para nele atuar. Essa perspectiva de
favorecer a ação dos sujeitos fundamenta-se na
afirmativa de que toda existência humana é concreta e se realiza no agir prático e na concepção
de uma educação, que compreenda o sujeito
como pleno de possibilidades, inacabado, complexo e singular. Assim, ela tem que favorecer
oportunidades de desvelamento e de apreensão
da realidade.
Para tanto, são fundamentais a valorização
do conhecimento prévio do Agente aprendiz, o favorecimento do pensamento crítico,
reflexivo e contextualizado e o fortalecimento da participação, do diálogo e da problematização da realidade vivenciada, tanto por
esses Agentes quanto pelas populações com
as quais convivem e trabalham, tendo como
pressupostos os seguintes princípios:
• a educação tem compromisso com a humanização de sujeitos e de processos;

Equipe de planejação durante encontro com todos os Gestores na sede do PAVS. Foto Nilda Rodrigues

• a educação jamais poderá ser mecânica,
meramente instrumental, ou estar a serviço
da reprodução ou da transmissão de conhecimentos que possam discriminar, desqualificar ou inferiorizar sujeitos e culturas;
• a educação deve contribuir para a consolidação de novos modos de saber e fazer
mediações, ações cooperadas, solidárias e
transformadas;
• a educação tem compromisso com a sustentabilidade nas dimensões ambiental, cultural, social, econômica, política e de saúde,
resultando em uma educação integral do
cidadão.
O desenvolvimento de ações integradas de
saúde–ambiente e a qualificação de Agentes e lideranças comunitárias para atuarem
nesse campo requerem proposição de uma
educação dialógica, crítica e emancipatória,
bem como a construção de um plano orientador, tanto para a formação dos formadores
quanto para a formação desses Agentes,
guardando a coerência com a concepção
de que o ato de educar parte da realidade,
de experiências e de percepções do sujeito
aprendiz.
O Plano de Formação dos Educadores e
Agentes do Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis constitui-se em uma ação estratégica
na consolidação de uma agenda integrada de
saúde e de ambiente e dirigiu-se aos Agentes e lideranças comunitárias que atuam no
Município de São Paulo e respondem, em
sua ação cotidiana, por importantes ações
de educação e promoção de saúde.
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Razões e desafios:
construindo uma nova agenda
Evidências das multideterminações deixam
claro que intervenções que visam promover a saúde não são responsabilidade exclusiva do “setor Saúde”, mas de todos aqueles
cuja atuação interfira nos determinantes do
processo de saúde e de doença de sujeitos
e coletividades. De outro lado, a noção de
ambiente também vem ganhando complexidade. Hoje, ambiente é compreendido
como “espaço socialmente construído”, e,
por conseqüência, a dimensão socioambiental reveste-se de enorme importância.
Quando se refere a espaços urbanos, essa
representação de ambiente tem incorporado temáticas que vão desde destinação
adequada de lixo, proteção de mananciais,
qualidade da água e controle de vetores e
zoonoses até o fortalecimento de uma Cultura de Paz e a melhoria das condições de
habitação. Nesse sentido, uma política pública ambiental pode ser entendida como uma
política de promoção da saúde.
Qualquer ação educativa que considere a integração saúde-ambiente é um processo permanente na construção de conhecimentos,
valores, habilidades e experiências, no qual
indivíduos e comunidades passam a entender e apreciar as inter-relações entre os seres
humanos, suas culturas e seus meios físicos

Ausônia Donato e Bel Santos durante encontros de planejação na sede do PAVS.
Foto: Nilda Rodrigues
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e a agir de forma sustentável. Partindo dessa
perspectiva, o PAVS buscou concretizar ações
de formação de Agentes e de lideranças comunitárias para a abordagem e a elaboração
de projetos que envolvam a apropriação e o
reconhecimento do território, de forma a estabelecer pontos de partida para a intervenção e a descoberta de novas possibilidades
de interação com o ambiente. Sua formulação parte da idéia de que muitos problemas
de saúde enfrentados pela população do Município de São Paulo poderiam ser reduzidos
por medidas preventivas e por novas práticas
efetivas de promoção sanitária.
A situação ambiental da cidade de São Paulo,
resultado de sucessivas e intensas transformações impostas ao território ao longo de seus
mais de 450 anos de crescimento urbano
e industrial, evidencia contrastes de potencialidade e possibilidades com um quadro de
grandes precariedades e preocupantes vulnerabilidades. Pressões intensas e contínuas
sobre os recursos naturais geram impactos socioeconômicos e influenciam a qualidade de
vida da população local. Da mesma forma, o
quadro complexo de violência urbana requer
a busca de alternativas e de outras formas de
ação em defesa da vida.
No entanto, para que se façam presentes os engajamentos individuais e coletivos necessários
à superação desse quadro, são fundamentais
tanto o avanço na compreensão das relações
entre meio ambiente e saúde quanto a criação
de propostas de intervenções no território em
que Agentes e lideranças comunitárias atuam.
Essa forma de agir, em favor da saúde, da proteção e da sustentabilidade ambiental e da ação
social e solidária na direção do bem coletivo,
exige igual participação do poder público.

Caminhos pedagógicos percorridos: a formação dos
Educadores e dos Agentes
A proposta de formação dos Educadores e dos
Agentes parte do pressuposto de que a condução da ação pedagógica exige competência, autonomia e compromisso com o fortalecimento de ações integradas, intersetoriais,
bem como com a implementação de ações de
promoção da saúde e do ambiente.
Parte, também, da compreensão de que
a formação dos Educadores deve ser continuada e programada para ocorrer durante
todo o processo destinado à formação dos
Agentes, reservando espaço para que eles
possam buscar outros recursos, informações e conhecimentos que lhes possibilitem
qualificar ainda mais a condução da ação
educativa pela qual responderão.
Tal formação se fundamenta na construção
de processo, e não na transmissão de conhecimentos e informações, e pretende
gerar a inquietação necessária à produção
de novos saberes e de novas práticas em
saúde. Para tanto, ela se pauta pelo reconhecimento do Educador e do Agente
como sujeitos ativos e, também, contribui
para que as concepções, crenças e representações que cada um deles traz em sua
bagagem histórica possam dialogar com os
saberes acumulados sobre promoção da
saúde e desenvolvimento sustentável.
É importante que a formação dos Educadores e dos Agentes seja problematizadora e
os leve a partilhar reflexões e a criar situações para uma aprendizagem significativa.
Da mesma forma, é fundamental que ela
favoreça a identificação das circunstâncias
e dos contextos que produzem e/ou comprometem a saúde e/ou o ambiente em que
vivem. Por um lado, cabe à formação do

Gestores Regionais participam de encontro de planejação na sede do PAVS.
Foto: Nilda Rodrigues

Educador prepará-lo para aproveitar e criar
situações pedagógicas favoráveis à abordagem dos conteúdos relevantes e priorizados
pelo Projeto a partir dos temas geradores e
mobilizadores de ações e intervenções que
resultem em melhores condições de vida
para sujeitos e coletividades. Por outro lado,
cabe à formação dos Agentes criar oportunidades de processos educativos que possibilitem a esses sujeitos aprendizes compreenderem o mundo e reconhecerem a
indissociabilidade do conhecer e do fazer.
Em ambas as formações, é importante enfatizar a necessidade de as pessoas se tornarem
cada vez mais aptas a enfrentar, de forma
criativa, as inúmeras e inesperadas situações
que comprometem ou condicionam a qualidade de vida, assim como é fundamental reafirmar a importância da integralização de
processos e de abordagens nos quais sejam
destacadas as dimensões da espiritualidade,
da sensibilidade, da inteligência, do sentido
estético e da responsabilidade pessoal no
desenvolvimento de talentos individuais e
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na constituição da identidade e da autonomia de cada um.
Da mesma forma, é preciso que tais formações destaquem a significância da compreensão do outro, do tratamento integral
das questões de saúde e de ambiente, e
que os levem a perceber a necessidade de
realização de projetos em comum. Nesse
esforço, espera-se que esses Educadores e
Agentes contribuam para a identificação e
o dimensionamento das potencialidades e
dos determinantes da saúde de sujeitos e
coletividades, para a proposição de ações
estratégicas voltadas para a promoção da
saúde e a sustentabilidade ambiental; para
a mobilização dos recursos adequados ao
atendimento das necessidades ambientais e
de saúde existentes em seu território; para
a construção de consensos e a criação de
espaços de negociação e mediação de conflitos; e para a implementação de ações cooperadas, solidárias e cidadãs, bem como
para a análise de situações, realidades, relações e interesses envolvidos na formulação
e na gestão das políticas e ações de saúde.

Abordagem teóricometodológica
Há muito que as abordagens problematizadoras vêm sendo utilizadas na implementação de ações educativas. Elas guardam coerência com os princípios da prática social
na qual os sujeitos constituem e transformam a sociedade em que vivem.
Tais abordagens são adequadas a processos
educativos que lidam ou pretendem lidar
com temas/questões que guardam estreita
relação com a vida em sociedade e com os
desafios da vida comum. Primeiro, porque
prevêem a observação da realidade na qual
estão inseridos os sujeitos aprendizes e, com
isso, fazem-nos direcionar o olhar para a iden223

tificação das incoerências e das necessidades
que exigem intervenção e se constituem em
problemas. Problemas que têm causas que
precisam ser conhecidas, reconhecidas, analisadas e compreendidas. Com isso, é possível
estudá-los melhor. O estudo aprofundado e
sistematizado dos problemas, na metodologia
da problematização, corresponde à etapa da
teorização desse aprofundamento e resulta em
alternativas de solução. Se um problema se
expressa de determinada forma, se assume tal
proporção e/ou produz uma dada situação, é
possível, a partir do conhecimento adquirido,
construir certas hipóteses para sua superação.
Em consequência, para que a intervenção seja
feita, são operadas mudanças,transformações
nos processos de trabalho; são firmados
acordos; são estabelecidas as responsabilidades dos diferentes grupos e indivíduos
nela envolvidos, para que orientem um agir
consciente e intencional sobre uma realidade que se busca transformar.
No entanto, para que tais abordagens sejam
efetivamente adotadas, é fundamental que
haja uma atualização/qualificação de Educadores e Educadoras, que haja investimentos
em sua atualização pedagógica, bem como
na dos facilitadores e facilitadoras responsáveis
pela condução das ações de formação, e os
conhecimentos sobre tais metodologias possam ser cada vez mais difundidos e utilizados.

Vera Lion media encontros da formação - Foto: Nilda Rodrigues

São inúmeros os exemplos, na Educação e na
Saúde, de como estamos impregnados de uma
prática educativa que se baseia na normatização, na regulação e na prescrição, e do pouco
espaço para a criação, o estranhamento, o
diálogo, a troca de saberes, a escuta.
Fonte: trechos extraídos do Plano de Formação dos Educadores e Agentes, publicado na
coleção Ambientes Verdes e Saudáveis.
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Conclusões sem ponto final

Conclusões sem ponto final
O “plano de vôo” do PAVS não prevê uma
interrupção da viagem. Dois anos depois da
decolagem, agora em altitude de cruzeiro e
com a tripulação treinada, o PAVS depende
menos dos ventos da política. E, talvez, de
menos recursos financeiros. Já tem segurança e vivência bastantes para se estabelecer
como uma política de Saúde Pública, sem a
letra P, de Projeto.
A preocupação com essa manutenção
do Projeto, no entanto, está presente em
muitas das falas dos mais diferentes atores
transcritas nesta publicação. “Se cada
Agente de Saúde absorver alguns princípios
da educação ambiental, compreender a
relação com a promoção da saúde e passar
isso para a frente, o Projeto já terá valido a
pena”, costuma dizer Eduardo Jorge . Todos
os envolvidos no PAVS concordam que os
resultados foram muito além.
A continuidade não é apenas uma vontade
ou intenção. Bem antes do dia 30 de julho,
quando oficialmente foi concluída a segunda fase, as interlocuções para as etapas
seguintes já estavam em movimento.

orçamento que permita a essas instituições
arcar com os salários dos Gestores Locais
até a entrada do próximo ano. Os Gestores
Locais, em número de 39 na segunda etapa,
foram selecionados pelas instituições parceiras do PSF, mas pagos com os recursos do
PAVS, repassados via Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma).

Um pacto já estabelecido
Segundo Hélio Neves, chefe de gabinete da
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e
diretor nacional do PAVS, “a terceira etapa
do Projeto já começou lá atrás, na concepção da proposta e na incorporação dos demais profissionais”. “Tudo foi pensado para
a criação de projetos e ações que tivessem
continuidade, mantidos pelos Agentes e
pela própria comunidade.” De acordo com
Neves, dos cerca de 400 projetos preliminarmente sistematizados, uma parte precisa
da máquina pública “que os Agentes aprenderam a buscar” , e outros, de algum recurso financeiro. “Mas foram projetos pensados para serem desenvolvidos no âmbito
territorial”, diz.

“Todas as cinco Coordenadorias de Saúde já
incluíram as diretrizes do PAVS em seus Planos de Metas para 2009”, diz Sandra Magali
Barbeiro, Gestora Técnica do Projeto. Significa que a capacitação dos Agentes de Saúde
passa a incluir a educação ambiental entre
os conceitos para se promover a saúde. “Já é
uma grande conquista”, afirma Sandra.
A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
e a equipe gestora do PAVS encaminharam
à Secretaria de Saúde um pedido para que
se faça um aditamento às parceiras do PSF.
O objetivo é garantir um complemento de
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Seminário Integrador realizado no Céu Campo Limpo. - Foto: Jussara Salles

Edjane Torreão Brito, coordenadora de
Atenção Básica da Secretaria Municipal da
Saúde, afirma que já houve um pacto entre

as Secretarias do Verde, da Saúde e de Desenvolvimento Social para que a “intersetorialidade seja mantida”. Quando se sabe
que cada Secretaria tem de correr atrás de
seus problemas, a perspectiva de compartilhar tarefas já é um ganho muito grande.

Comunidade Indígena do Pico do Jaraguá - Foto: Nilda Rodrigues

A direção do PAVS, assim como a Secretaria da Saúde, afirma que as instituições
parceiras vêm manifestando interesse em
continuar. O Santa Marcelina a maior parceira do PSF em número de equipes e que
se ocupa de toda a Zona Leste manterá três
dos oito Gestores Locais, o que permitirá a
continuidade do Projeto. Na Coordenação
Norte, a médica Chang Chung Waldman,
interlocutora no PAVS, disse que sua área
incluiu no Plano de Metas de trabalho para
2008 as atividades que vinham sendo desenvolvidas pelo PAVS. A Associação Congregação de Santa Catarina criou um Departamento de Desenvolvimento Social em
que as ações relacionadas ao meio ambiente estarão incluídas. Praticamente todas
as parceiras do PSF adotaram as diretrizes
do PAVS e estão, cada uma a seu modo,
garantindo sua continuidade.

O desafio de trabalhar de
forma conjunta
Eufrosina Lola Teresa de Oliveira, assistente

da Coordenação de Atenção Básica, diz que
“não dá mais para pensar a capacitação sem
falar na questão ambiental; não dá para falar
de saúde, de ações de promoção e prevenção, sem passar pela questão do ambiente
e desses eixos do PAVS”. “O fermento está
instalado dentro da máquina, na estrutura,
que é esse contingente de pessoas que já
estão sensibilizadas e desenvolvendo seus
projetos”, ela acrescenta.
Segundo Lola, no Plano Municipal de Saúde,
em fase de fechamento, os relatórios de gestão
vêm apontando o PAVS como “um dos projetos importantes nas ações da Atenção Básica”.
O plano em elaboração deve passar pelos conselhos regionais e locais de Saúde até chegar
ao Conselho Municipal. As propostas aprovadas nesta instância passam a fazer parte da
política de Saúde do município.
Rosa Maria Marotta, também da Coordenação da Atenção Básica, diz que as diretrizes do PAVS já estão dentro da Estratégia
Saúde da Família, mas que reafirmar sua
importância é uma forma de dar sustentabilidade ao Projeto.
Para Sandra Magali, que é médica e originalmente vem da Secretaria da Saúde, a
intersetorialidade é “um processo lento
de absorção, mas fundamental quando se
trata da Saúde”. “Não se faz muita coisa
se não se trabalha com outras Secretarias,
mas elas todas têm as suas prioridades.”
Segundo Sandra, o trabalho do PAVS está
tornando mais clara a necessidade dessa
integração, embora a tendência de cada
Secretaria seja a de “cuidar das próprias
preocupações”. “Com a continuidade do
PAVS, mesmo que com outro formato, outras Secretarias, além das três, acabarão se
integrando”, ela diz. Muitas ações e projetos pequenos foram ou estão sendo feitos
com as Secretarias do Verde, da Saúde e de
Desenvolvimento Social. “Mas a continuidade do PAVS, ou do espírito do Projeto,
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necessita de outras Secretarias e de todas as
subprefeituras. A ação do nível local é fundamental, mas é preciso uma inter-relação
das esferas superiores.”
Sandra diz observar certa “resistência por
parte das Secretarias que são ‘meios’, que
não têm uma cultura de trabalhar em conjunto”. “São Secretarias mais burocráticas,
mas a ação do PAVS vem conseguindo mexer nessas estruturas. Já há gente trabalhando com a Limpurb e outros órgãos.”

Agentes promovem caminhada para conscientização social na UBS Paraisópolis II,
zona Sul. - Foto: Marcel Nascimento

Mochilas mais leves
Na prática, já existem várias integrações
ocorrendo, afirma Maria Aparecida Berlitz, da divisão de Vigilância Sanitária em
Serviços de Saúde. Por exemplo, o PAVS
estimulou uma parceria com o Centro de
Vigilância Sanitária (CVS), de forma a capacitar também os Agentes de Zoonoses, o
que não foi possível na primeira fase. Dos
1.800 Agentes, 474 já estão iniciando a capacitação. Todos têm uma formação específica relacionada ao meio ambiente, mas
muito voltada para vetores como o rato e o
mosquito da dengue. “O PAVS oferecerá a
eles capacitação para trabalharem projetos
de intervenção e observarem o território de
forma mais ampla”, diz Sandra Magali. Outra intenção é a de que eles venham a atuar
em territórios definidos, nos moldes do tra229

balho feito pelos Agentes Comunitários e de
Proteção Social.
Rute Cremonini, representante da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
(SMADS), afirma que a capacitação oferecida pelo PAVS foi de grande valia para os
Agentes de Proteção Social, que trabalham
com famílias em situação de muita vulnerabilidade. “Eles puseram nas suas mochilas
um conteúdo que não pesou nada e vem
sendo de grande ajuda.”
Para Helena Zaio, coordenadora da Região
Sudeste, muitos Agentes absorveram as lições
básicas do PAVS. No entanto, ela lamenta a
hipótese de que venha a ser desfeita uma
equipe de tamanha qualidade. “Nunca tivemos um grupo tão motivado, tão criativo e
com formação tão diversificada como essa
equipe de Gestores do PAVS”, diz. Helena
observa que o trabalho do PAVS vai muito
além do que se entende por educação formal, quando certos ensinamentos são repassados. “As pessoas estão aprendendo a
ser cidadãs, a trabalhar em equipe, aprendizado fundamental para a convivência em
comunidade.”
Aldenir Paraguassu, coordenador administrativo da Faculdade Latino-Americana de
Ciências Sociais (Flacso), que esteve longe
do território, mas próximo de muitos debates internacionais sobre o tema, afirma
que o “PAVS não pode ser uma exclusivi-

Gestores e equipe da UBS Paraisópolis II promovem “apitaço” para despertar a comunidade. - Foto: Marcel Nascimento

dade dos paulistas”. “A Flacso terá o papel
de levar para outras regiões, e outros países,
aquilo que de mais revolucionário o PAVS
vem desenvolvendo aqui.”
O PAVS já foi mostrado em vários encontros de Saúde Pública que reuniam especialistas e secretários de Saúde. Em março de
2008, foi apresentado como “Experiência
de Sustentabilidade das Unidades Básicas
no Contexto do PAVS”, no encontro paulista de secretários municipais da Saúde, em
Bauru, interior do Estado. No último deles,
em agosto, em Brasília, o PAVS fez parte da
3ª Mostra Nacional do Programa Saúde da
Família. Pela apresentação feita por Sandra
Magali, os participantes ficaram sabendo
que o Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis
realizou 5.186 ações relacionadas a coleta
seletiva, oficinas, plantio de mudas e hortas,
apresentações em escolas. Ações que, pelo
balanço dos Gestores Regionais e Locais,
atingiram de alguma forma 435.186 pessoas. Quase meio milhão de moradores.

Sem volta
Rosemarie Inojosa é diretora da Universidade do Meio Ambiente e da Paz (Umapaz),
que acolheu o PAVS não apenas cedendo
o espaço, mas também compartilhando as
diretrizes do Projeto. Um dos conteúdos
que os Agentes agora carregam em suas
mochilas é a Cultura de Paz. E Rose lembra
que boa parte da equipe de Educadores,
Gestores e outros profissionais ligados ao
PAVS também participa dos cursos e programas da Umapaz, seja como alunos, seja
como professores.
“O PAVS não é simplesmente um programa
que se alojou aqui. É efetivamente um integrante importante da educação socioambiental na cidade. E, como tal, é natural que
tenha desdobramentos e continue.”

Feira no Centro Cultural Jabaquara reúne Agentes de Saúde que realizaram oficinas,
exposições de material reciclado, etc. - Foto: Marcel Nascimento

Maria Sebastiana Felix Bizetto, do Santa
Marcelina, destaca o território, esse espaço
no qual vivemos e cuja importância muitas
vezes não percebemos, como base do PAVS.
As pessoas passam a se conhecer e a adquirir melhor noção de seus direitos quando
descobrem o lugar onde vivem, a casa onde
moram, a rua pela qual caminham, o bairro
que é sua referência. “O PSF trabalha com
essa lógica, de que o território é vivo”, diz
Sebastiana. “Todos os seres vivos precisam
de abrigos, de esconderijo, de conforto, de
uma casa. Mas nós podemos morar nessa
casa sem habitá-la, o que acontece quando
não pensamos no universo, no continente,
na cidade, no bairro. Como posso entrar em
casa e perceber que o mundo que está lá
fora também me pertence? O PAVS trouxe
isso para nós. Fez com que saíssemos da
nossa casa e pensássemos muito além. O
PSF já trazia isso, e o PAVS recupera esse
sentimento de pertencimento. O PAVS conseguiu sua missão. A intersetorialidade é
conseqüência. A integralidade que sempre
desejamos que o SUS cumprisse está dada;
não há caminho de volta.”
Vale lembrar que, em 2008, quando o PAVS
comemora dois anos, o Sistema Único de
Saúde está completando 20, desde sua criação, pela Constituição de 1988. E o Programa
Saúde da Família está debutando, em seus 15
anos. Não são apenas coincidências.
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Entrevista

Clélia Parreira
“O PAVS veio para ficar”
A Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), uma das referências regionais na construção de políticas
públicas na América Latina, foi uma das
instituições que participou da concepção
do PAVS. Clélia Parreira diz que a instituição aceitou o “desafio” de discutir a
importância e a necessidade de pensar
um projeto de promoção da saúde para a
cidade de São Paulo.
Além da Flacso, o convite naquele momento se estendia ao Núcleo de Estudos
de Saúde Pública (Nesp) da Universidade
de Brasília e à Organização Pan-Americana
da Saúde (Opas). As três instituições já tinham uma trajetória e uma história de militância no campo da promoção da saúde.
Clélia havia participado da estruturação
dessa área no Ministério da Saúde e fora
a responsável por diferentes projetos
intersetoriais. Miguel Malo, que nesse
período respondia por essa área na Opas/
Brasil, atualmente está na Venezuela. E
Maria Fátima de Sousa, do Nesp-UnB, é
referência pela sua atuação na estruturação dos programas Saúde da Família e de
Agentes Comunitários de Saúde. “Todos
nós tínhamos clareza da potencialidade
que um projeto como o PAVS teria”, afirma Clélia.
A seguir, trechos da entrevista de Clélia.
Um PAVS para países vizinhos
No momento inicial de proposição do PAVS,
a Flacso tinha desenvolvido recentemente um
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Clélia Parreira, da Flacso Foto: Jussara Salles

projeto de políticas públicas comparadas de
Meio Ambiente executado com o apoio do
Ministério do Meio Ambiente do Brasil e uma
outra proposta de estudos comparados sobre políticas públicas de promoção da saúde
na América Latina e no Caribe, em fase de
consolidação. Com isso, a possibilidade de
um projeto que integrasse ambas as políticas
era, em nosso entendimento, mais do que
oportuna. Era a possibilidade de mostrarmos
o quanto era possível a construção de uma
agenda pública integrada de Saúde e Ambiente, ainda que numa cidade de grandes
proporções, como é o caso de São Paulo.
A avaliação que hoje fazemos do PAVS é
extremamente positiva. Tanto é assim que
pretendemos realizar, ainda no contexto do
acordo que a Flacso tem com a Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente, uma reunião técnica com pessoas que respondem por projetos similares na Argentina, na Venezuela e no
Chile, para estabelecermos um desenho de

programa de estudo dessas políticas que possa ser desenvolvido nesses países em parceria
com o Brasil. Seria, inicialmente, um primeiro
passo para um projeto regional nos mesmos
moldes.

beres e fazeres implicados na saúde das populações, e está conseguindo. Nós o vemos
fortalecido e traduzido em práticas efetivas e
cotidianas, o que para nós é sinônimo de
continuidade.

Projeto para ser absorvido

São Paulo estava pronta para o PAVS

Diferentemente de outros projetos, e embora possa não ter sido entendido dessa forma por muitas pessoas, o PAVS nasceu para
deixar de ser projeto, naturalmente, e passar a ser absorvido pelos Agentes e Gestores
com os quais lidaria. Ele não foi, em nenhum
momento, pensado como algo pontual, um
projeto piloto ou experimental. Para nós, isso
estava claro desde o início, o que fizemos
questão de afirmar nas primeiras reuniões
regionais de planejamento, quando dividimos com potenciais instituições parceiras
essa sua concepção ousada.

Como eu disse, desde sua concepção, o
PAVS nunca foi pensado como um projeto
piloto. Ele foi concebido na sua inteireza.
Para nós, era importantíssimo que pudéssemos trabalhar uma agenda integrada com
todos os Agentes atuantes na cidade, fossem
eles os de Saúde, os de Ação Social ou os
de Controle de Zoonoses, por exemplo. Era
uma agenda que não tinha dono, posto que
era e segue sendo! de todos.

O mais interessante é que, já nessa fase,
quando ele havia de ser “abraçado” pela
rede de formação existente e pelos gestores
das políticas nele implicados, sentimos que
ele havia chegado para ficar. Sua capacidade
de mobilização foi imediatamente percebida
por todos, e o tripé com “pernas” igualmente importantes no qual estava amparado foi prontamente bem recebido. Ou seja,
a formação de Agentes numa abordagem
problematizadora; a pactuação de agendas
integradas; e a elaboração de projetos locais
dimensionados pelos próprios Agentes, profundamente sabedores das lacunas e das potencialidades de cada território.
Para nós, o PAVS está seguindo o caminho
que havíamos pensado que seguiria: para
uma independência gradativa. Ele veio para
responder à fragmentação das ações e para
possibilitar a incorporação de novas práticas
no âmbito da atenção básica, e está conseguindo. Ele veio para mobilizar esforços,
recursos e instituições em favor de uma ação
capaz de produzir novas conexões de sa-

Mas muita coisa favorecia a realização do
PAVS na cidade de São Paulo. Ela dispunha
de uma rede de formação de profissionais
de Saúde sólida, com instituições parceiras
do PSF e a Escola Técnica do SUS dispostas
a participar do Projeto; uma estrutura administrativa de subprefeituras e Coordenadorias Regionais de Saúde que facilitavam o
diálogo do PAVS no âmbito local; sem contar
com o fato de o gestor da política municipal de Ambiente, Eduardo Jorge, haver sido
também um gestor da política de Saúde no
município, além de um dos idealizadores do
SUS, o que era, sem dúvida, um fator extremamente facilitador.
Além disso, as pessoas de referência nas
diversas instituições participantes do Projeto compartilhavam algumas idéias estruturantes do PAVS: que o processo permanente
de construção de conhecimentos, valores,
desejos, habilidades e experiências no qual
indivíduos e comunidades passem a entender e apreciar as inter-relações entre os seres
humanos, suas culturas e seus meios físicos
e a agir de modo ambientalmente saudável
deveria ser base para a formação dos Agentes e para o diálogo com os Gestores; que
232

a formação de Agentes e de lideranças comunitárias para a abordagem e a elaboração
de propostas de intervenção local deveria
envolver a apropriação e o reconhecimento
dos territórios nos quais atuam, de forma
a estabelecerem pontos de partida para a
ação pretendida e para a descoberta de novas possibilidades de interação com o meio
ambiente, já que concordávamos que muitos
problemas de saúde enfrentados pela população do Município de São Paulo poderiam
ser reduzidos com a adoção de medidas preventivas e por novas práticas efetivas de promoção da saúde.
Gestão colegiada e participação diversificada

A sua continuidade, como imaginada, aponta
para o fortalecimento da ação descentralizada, para a ampliação do papel e da responsabilidade dos Gestores Regionais e para a
execução de projetos locais plurais. Numa
compreensão mais problematizadora, diria
que estamos a partir do PAVS diante de uma
nova realidade, para a qual a produção de
ambientes verdes e saudáveis exigirá a incorporação das dinâmicas e das formas de lidar
com a questão saúde que foram trabalhadas
pelo próprio Projeto. Exemplo disso é o fato
de existirem elaboradas, inclusive, propostas
complementares que dão conta da inclusão
digital dos Agentes que foram qualificados no
Projeto e da criação de salas verdes em todos
os territórios nos quais atuamos.

Tivemos que em muitos momentos reestruturar a equipe, os fluxos de trabalho, os termos dos tantos acordos que firmamos, assim
como tivemos que mais de uma vez retomar o desenho original do PAVS, sob pena
de ele se descaracterizar. Lutamos para que
o Projeto fosse executado da forma como
fora concebido e o fizemos não por mera insistência, mas pela convicção que tínhamos
de que ele trazia uma proposta inovadora.
Estávamos certos, e hoje ele tem sua continuidade possibilitada porque se destacou.

O papel essencial do Agente

No seu desenho original estava a necessidade
de uma comunicação social, menos “midiática”, e de uma avaliação processual. No seu
desenho original estava um modelo de gestão
colegiada que envolvia distintas perspectivas
e diferentes graus de comprometimento das
pessoas e das instituições nele inseridas, que
por pouco não foi prejudicada. É interessante
observar que, embora muito questionada,
essa mesma gestão compartilhada se apresenta, hoje, como um dos destaques do Projeto
e de seu sucesso. Acreditamos que isso se dê
em função de haver exigido uma engenharia
complexa e permitido formas diversificadas
de participação.

Os Agentes lidam com as condições de vida
das pessoas e não somente com aquelas vinculadas a processos próprios de adoecimento.
Por isso, sua ação é ampla. Daí é possível entendermos como natural o pedido que fazem
para que sigam contando com os Gestores
Regionais, afinal eles se tornaram parceiros
na concretização dessa agenda integrada que
o PAVS trouxe.
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É importante relembrar que o que fizemos
com a criação da figura dos Gestores Regionais e com a formação de um quadro de
Educadores especialmente preparados para
pensar dessa mesma forma integrada foi nos
aproximarmos desse trabalho extremamente
complexo que os Agentes Comunitários já
fazem, promover diálogos temáticos e oportunizar troca de experiências em espaços especialmente pensados para isso.

Além disso, dadas a desigualdade de oportunidades e as iniqüidades existentes, sobretudo
nas grandes cidades constatadas e retratadas
nas condições de saúde de distintos segmentos populacionais , a apreensão sobre outras
formas de produzir modos de viver mais sau-

dáveis e de favorecer a construção de novas
realidades pede mais atores, pede mais estratégias, requer mais compromisso de todos.
Nesse sentido, é destacada a importância
que o fortalecimento e a reorganização da
atenção básica assumiram no contexto da
política de Saúde nos últimos anos. No en-

tanto, parte de sua agenda especificamente a
de promoção da saúde precisa ser sistemática e continuadamente reafirmada para que
tenha lugar no contexto de transformações
sociais mais gerais e para que se possa ter o
incremento esperado nos investimentos e na
qualificação dos profissionais para atuarem
nesse nível de atenção.

Entrevista

EdjaneTorreão Brito
“O PAVS vai se ampliar”
A médica sanitarista Edjane Torreão Brito
coordena os atores mais importantes na
execução e na continuidade do Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis (PAVS). Na Coordenadoria de Atenção Básica da Secretaria Municipal da Saúde, que ela comanda,
estão mais de cinco mil Agentes Comunitários. Eles formam o elo mais próximo dos
serviços de saúde com a população. E todos
foram capacitados nas duas fases do PAVS,
de 2007 a 2008, agregando às suas funções
de Agentes de Saúde o olhar de cuidadores
do meio ambiente e o de promotores da
Cultura de Paz.
Edjane é pediatra, homeopata e tem formação em medicina chinesa correntes que consideram o meio ambiente como um determinante da saúde, que deve ser vista de forma
integrada.
Com o perfil que tem e a função que exerce,
Edjane é hoje uma das profissionais mais empenhadas na continuidade do PAVS. “Não houve
nem haverá interrupção do Programa”, ela diz.
“O PAVS encerrou a fase de um investimento
que veio por meio da Secretaria do Verde e do
Meio Ambiente. Agora é a Secretaria da Saúde
que o assume mais diretamente, ampliando o

A médica sanitarista Edjane Torreão Brito - Foto Arquivo Pessoal

Projeto com os parceiros do Programa Saúde
da Família.”
Abaixo, trechos da entrevista realizada em
16 de novembro de 2008.
Como a senhora vê o PAVS hoje, depois do
encerramento da segunda fase?
O Projeto continua e continuará. É um programa
que vingou e precisa ficar porque demonstrou
que é capaz de estimular a consciência
ambiental nas pessoas. Primeiro, como
Agentes Comunitários, que absorveram esses
conceitos nos encontros promovidos pelo
PAVS e no contato com os Gestores. Depois,
como cidadãos, que, com os moradores,
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aprenderam a assumir a responsabilidade de
serem atores desse território.
Não só estamos caminhando com o PAVS, como
estamos ampliando o programa. A Secretaria da
Saúde está incentivando a contratação, por parte
das instituições parceiras do Programa Saúde da
Família, daqueles Gestores que antes trabalhavam para a Secretaria do Verde. Esse compromisso vem sendo assumido pelas parceiras,
porque elas têm hoje uma clara consciência do
papel fundamental do meio ambiente na saúde.
Essas instituições parceiras, que já têm contrato
de gestão com a Secretaria da Saúde, atuam em
diferentes áreas da cidade.
Nossa perspectiva é que o Projeto estimule
cada vez mais pessoas, e cada vez mais moradores sejam sensibilizados pelas questões
ambientais, passando a se preocupar com
elas. Como os Agentes Comunitários já estão estimulados e informados, eles passam
a ser agentes de ampliação dessa nova maneira de ver o território. Para que haja sempre uma renovação e troca de idéias, e para
que o Agente se sinta integrado ao conjunto de ações que acontecem na cidade, ele
continuará contando com a intervenção dos
Gestores Locais e Regionais.
Os Gestores dessa nova fase são os mesmos, e no mesmo número, que eram até
julho passado, quando eram contratados
por meio do Pnuma?
Os Gestores Locais e Regionais foram assumidos agora pelas instituições parceiras do
Programa Saúde da Família, como já foi dito.
Sei que o número deles foi ampliado, e deverá ser ainda maior porque há um grande
interesse por parte das instituições parceiras,
mas ainda não temos essas definições. Também não sei se os Gestores são os mesmos,
porque sabemos que vários deles mudaram
de região. O PAVS, para lembrar a história
do programa, foi uma iniciativa com financiamento externo, que ficou sob a condução
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da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente,
que por sua vez se encarregou da contratação, da capacitação dos Gestores, até porque
tinha uma excelência de conhecimento nessa
área. Era uma parceria entre a Secretaria do
Verde, da Saúde e da Assistência e Desenvolvimento Social. Mas os objetivos de toda
essa capacitação eram e são os nossos Agentes Comunitários de Saúde, além dos Agentes de Proteção Social, e tudo foi possível por
conta da existência desses Agentes. Agora,
os Gestores são contratados, por intermédio
de convênios, pela Secretaria Municipal da
Saúde por meio de contratos de gestão com
as instituições parceiras do PSF. Assim, para
dar um exemplo, as Irmãs Marcelinas, que
são a instituição parceira da Secretaria da
Saúde na execução do Programa de Saúde
da Família na Zona Leste, assumiram a permanência dos Gestores Locais e Regionais.
Os encontros de planejação eram antes
feitos na sede da Umapaz, no Ibirapuera.
Onde devem acontecer agora?
Os encontros que eram feitos na Umapaz devem permanecer naquele espaço, porque todos vão continuar integrados com a gente. O
que se amplia é o Projeto Ambientes Verdes e
Saudáveis, que, agora numa parceria mais fortalecida com a Secretaria da Saúde, deve integrar esses Gestores Locais e Regionais com os
Agentes Comunitários da Saúde contratados
pelas instituições parceiras. E todos devem
ser integrados a outros programas da Secretaria Municipal da Saúde; por exemplo, ao
nosso programa de práticas integrativas, que
é a medicina tradicional chinesa. Até porque
a consciência ambiental num território não
pode estar isolada. Ela tem que estar integrada
ao determinante social que leva à doença ou à
saúde. O ambiente é um determinante social
que pode levar aos dois caminhos. E nós trabalhamos, junto com toda a equipe, para que
conduza à saúde. Então a palavra que prevalece é a da integração, da intersetorialidade
com vista às ações em saúde efetiva.

Quantos são os Agentes Comunitários de
Saúde e Agentes de Zoonose que integram
o PAVS? Aliás, o PAVS mudou de nome?

A senhora acha que mudanças na Prefeitura podem afetar as integrações que
já foram construídas pelo PAVS?

Existe uma capacitação profissional que estava prevista, já iniciada, com os Agentes
de Zoonose da Coordenadoria de Vigilância
em Saúde (Covisa) que não estão ligados à
Atenção Básica. São cerca de 1.800, mas
não tenho detalhes sobre esse treinamento
e essa participação. Eu coordeno os 5.600
Agentes Comunitários de Saúde que foram
capacitados pela Secretaria do Verde. Mas
nada impede que esses Gestores Locais e
Regionais, que estão trabalhando com os
Agentes de Saúde, também trabalhem com
os Agentes de Zoonose. Porque a Secretaria
caminha no sentido da integração.

Não acredito. Acho que estamos findando
um governo, haverá um novo, mas as pessoas estão sempre integradas no sentindo de
ter um ambiente mais saudável. Não acredito que haverá mudança.
O PSF deve ser ampliado em SP?
Há um ano, a Estratégia de Saúde da Família
vem sendo continuamente ampliada em São
Paulo. Nós partimos de 948 equipes em outubro de 2007 e estamos hoje com 1.052.
Até o final de 2009, teremos 1.222 equipes,
um pouco além do que estava previsto no
Plano Plurianual.
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Socialização do saber
Em nosso processo de formação do PAVS, elegemos dentre outras diretrizes, o foco na
preocupação comunicativa por considerar que a presença dessa dimensão no ato educativo
nem sempre tem suscitado a atenção suficiente de parte do educador em saúde.
Mesmo quando, em sua formação e em sua prática, a comunicação merece destaque,
no geral, seu enfoque é instrumental, isto é, a ênfase recai em aspectos técnicos e
de procedimentos unidirecionais da comunicação. Nesta direção, não se constitui,
propriamente o processo comunicativo, visto a característica monológica nele imperante.
No PAVS enfatizamos a necessidade de uma comunicação baseada em mecanismo
dialógico: afinal o que há, sobretudo, na área da saúde e meio ambiente, são pessoas
convivendo no espaço particular, com demandas humanas singulares.
Isso implica uma reciprocidade entre sujeitos e interlocutores que não pode ser interrompida. Ressaltamos que com o diálogo não significa necessariamente, concordância,
acordo, mas, muitas vezes, desacordos e confrontos.
De uma forma ou de outra, acho que todos, participamos para a construção de algo
comum: a rede de comunicação. Nesta rede estão presentes relações éticas, cognitivas,
estéticas, afetivas, políticas e relações profissionais.
Ausônia Favorito Donato
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A Cultura de paz e o PAVS
A cultura de paz, mais do que um dos temas, foi o quadro de referência de concepção do PAVS.
O Programa Saúde da Família e de Proteção Social são sementes de paz. Nasceram
da percepção de que é preciso lançar pontes e tecer redes entre grupos sociais que se
relacionam para produzir saúde e bem-estar.
Agentes de saúde, agentes de proteção social, educadores – caminhando pelas ruas dos
bairros, entrando nas casas, tecendo laços de confiança, buscando facilitar acesso das
pessoas aos serviços públicos, produzir compreensão e equidade – são praticantes de
cultura de paz no cotidiano.
Na sua lida, porém, os agentes encontram situações de violência e comportamentos violentos
prevalentes. Se levarem consigo instrumentos como a escuta ativa, a comunicação nãoviolenta e tecnologias de resolução pacífica e mediação de conflitos poderão contribuir
para trazer para a comunidade atitudes e práticas de convivência pacífica e saudável.
Não é fácil transformar uma cultura de violência, que se manifesta nas disputas cotidianas
motivadas por interesses contraditórios, onde cada um quer ganhar, chegar primeiro, levar
vantagem. Não é fácil pacificar uma briga na fila da única torneira da comunidade, mas
“um pequeno gesto pode transformá-la num desabafo, conversa e, finalmente, em planos
para melhorar a situação.”
O PAVS nasceu da visão de que essa perspectiva pode ser fortalecida com o trabalho
intersetorial e interdisciplinar, compartilhando saberes e experiências.
Porém, a cultura de violência é tão presente no cotidiano, que a paz – manifestada nos
pequenos gestos – ainda é percebida como passividade, falta de disposição para a luta,
sinônimo de fraqueza. Por isso, até mesmo educadores e gestores muitas vezes consideram
que a paz vem depois de alguns direitos serem conquistados e não como requisito para o
efetivo exercício desses direitos.
A paz, como respeito ao outro e a toda a comunidade da vida, sentimento de fraternidade
e firme repúdio a qualquer forma de violência, é essencial para trazer, para o mundo da
vida, direitos que já existem no papel.
A paz é ativa e dá trabalho, porque é preciso coragem e paciência para repetir cotidianamente os pequenos gestos de escuta, de comunicação não-violenta, de resolução pacífica de
conflitos, em situações onde nós mesmos somos envolvidos no confronto, tropeçamos nas dificuldades, também temos interesses conflitantes. E para que esse processo possa ter impulso
e respaldo, precisamos de políticas públicas de paz, é por meio delas que o processo poderá
ser coletivizado e estendido, de forma equânime, a muitos segmentos da população.
Rose Marie Inojosa
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Realização
Prefeitura Municipal de São Paulo
Prefeito					
Gilberto Kassab
Secretário de Assistência e
Desenvolvimento Social			
Paulo Sérgio de Oliveira e Costa
Antônio Floriano Pereira Pesaro (2004-2008)
Secretário da Saúde 		
Januário Montone
Maria Orsini de Carvalho (2006-2007)
Maria Cristina Faria da Silva Cury (2004-2006)
Secretário do Verde e do
Meio Ambiente				
Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho
Organizações implementadoras / parceiras
. Associação Congregação Santa Catarina
. Associação Saúde da Família
. Casa de Saúde Santa Marcelina
. Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (Cejam)
. Centro de Estudos, Pesquisa e Documentação (Cepedoc) em Cidades
Saudáveis da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo (USP]
Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto
. Escola Técnica do Sistema Único de Saúde (Etesus – SP)
. Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
. Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
. Instituto Adventista de Ensino (IAE)
. Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário (Ibeac)
. Instituto Sócio-Ambiental (ISA)
. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
. Local Governments for Sustainability (Iclei)
Ministério da Saúde
. Núcleo de Estudos da Saúde Pública da Universidade de Brasília
. Organização Pan-Americana de Saúde (Opas)
. Organização Santamarense de Educação e Cultura (Osec)
. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma)
. Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein
. Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
. Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz (Umapaz)
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Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis – PAVS
Diretoria Nacional
Hélio Neves
Equipe de Gestão
Sandra Magali F. Barbeiro – G. Técnica
Taciana Lucia G. Nóbrega – G. Adm. Financeira
Neusa Fornasier – Apoio Técnico
Equipe Administrativa
Maria Edmilza da Silva
Maria Ninfa Brito
Priscila F. Lopes
Rita de Cássia Alves
Rita Zan
Tânia Mara S. Mattos
Equipe de Formação / Ibeac
Isabel Aparecida dos Santos Mayer
Vera Lion
Wagner Luciano da Silva (Guiné)
Equipe Planejação/ Ibeac
Cássio França
José Carlos Vaz
Sergio Sampaio
Equipe de Comunicação / Ibeac
Áurea Lopes
Nilda Rodrigues
Equipe Cepedoc
Andréa Dorea
Andréia F. Freitas Setti
Ausonia Donato
César Dezerto
Danielle Sacardo
Fernanda Aricó Hausch
Graziela Marcheti Gomes
Luciano Pereira
Márcia Cunha
Maria Luiza Levi
Rosilda Mendes
Vanessa Santos
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Gestores Regionais
Camilla Pilosio Botelho
Eveline Limaverde
Hugo Calixto
Maria Célia Medina
Sueli Martins Alves do Prado
Sala Verde
Jorge Mauricio Acuña
Rodrigo Soares da Silva
Secretaria Municipal da Saúde – Atenção Básica
Coordenação - Edjane Maria Torreão Brito
Assessoria - Maria Cristina Honório dos Santos
Assessoria - Rosa Maria Marótta
Coordenadores Regionais da Saúde
CRS / Centro-Oeste - Ivanilda Argenau Marques
CRS / Leste - Henrique Sebastião Francé
CRS / Norte - Vânia Soares Azevedo Tardelli
CRS / Sudeste - Helena Zaio
CRS / Sul - Paulo Antonio Milanese – Sul
Interlocutores PAVS na Secretaria Municipal da Saúde
CRS / Centro-Oeste - Joana Augusta Buzzoni
CRS / Leste - Leni Aparecida Gomes Uchoa
CRS / Norte - Chang Chung Sing Waldman
CRS / Sudeste - Maria Carolina F. Maganini
CRS / Sul - Edir Daher Haddad
Interlocutores PAVS nas instituições parceiras do PSF
Elaine Nascimento – Cejam
Jessy Belfort Oliveira – Santa Catarina
Jussara Otaviano – Alberto Einstein
Kátia Regina dos Anjos Mercena - Unisa
Luciana Bachega Garcia – Bom Parto
Maria Aparecida Ribeiro – Associação Saúde da Família
Mário da Silva Monteiro – Unifesp
Maria Sebastiana F. Bizetto – Santa Marcelina
Rachel Gonçalves Miguel – Unasp
Rubens Bedrikow - Santa Casa
Agradecimentos
Antonio José R. Brito
Clélia Parreira
Deborah Monnerat
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Deborah Rebello
Maria Edith Santana
Maria de Fátima Sousa
Ricardo Ribeiro
Gestores locais do PAVS / Educadores - 2008
Adriane Andrade
Ana Carolina M. Ayres
Ana Paula Moreira
Ana Rita G. dos Santos
Andreia Perez
Ângela Maria NJ. da Silva
Auristela Magalhães
Aurora Oliveira
Beatriz Castro Maroni
Camila S. Tolosa Bianchi
Cristiano Vianna
Danitielle K. M. Grejanin
Edson Manoel Santos
Eliete Fernandes da Silva
Emília C. Sant´Anna
Francisco Lima
Graciela Conceição Pignatari
Janaina Aparecida Augusta
Joana Marchetti
Joanice B. Parmigiani
Jussara Cássia da Silva
Kelly Fernandes Rocha
Leandro Belini
Leonardo Costa Mello
Maria Conceição C. Da Silva
Mário Santos
Maytê Raldi
Mônica Mastroianni
Nadia F. Menin de Souza
Nailer R. Rodrigues
Nina Olsen
Pollyanna Mayara da S. Câmara
Priscila Ohira
Rachel Eny A. B. Costa
Ricardo Jun N. Yamamoto
Rodrigo Alves E. Giovannetti
Rodrigo Pinto Pacheco
Rosemeire Aparecida Biancolin
Rosemeyre Cardoso Leite
Sandro Vinicius O. Nicodemo
Tânia L. Mattar Silveira
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Valdir Pereira Nunes
Verilda Santos Aguiar
Educadores
Georges F. Kharlakian Jr.
Guilherme Ferrão
Luiz Fernando Lopes do Espírito Santo
Potira Preiss
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Participar do PAVS veio ao encontro da vocação e da
experiência do Ibeac na formação de agentes sociais e
na construção de metodologias para organizar comunidades e desenvolver ações e projetos locais.
O PAVS trouxe oportunidades de imersão em conteúdos e
ações ambientais, de monitorar o nascimento e a trajetória
de várias iniciativas e projetos que articularam meio ambiente, saúde, desenvolvimento social e educação.

tecimentos do PAVS, articulando-os com o cotidiano dos/
das participantes. Todos os materiais folder, site, jornal mural, boletim informativo, banner sempre tiveram a preocupação de contar o que estava acontecendo “na ponta”,
oferecendo dicas e idéias práticas, fazendo a ponte entre
teoria e prática.

No PAVS, o Ibeac teve a satisfação de responsabilizar-se pela
formação dos Gestores e Gestoras Locais e Regionais, de
produzir materiais de comunicação dos resultados do projeto e de apoio e referência para os/as Agentes Comunitários
de Saúde, Agentes de Proteção Social e Educadores da rede
pública, bem como de construir o Banco de Projetos.

De todo esse processo, resultou a publicação “Meio Ambiente, Meu Ambiente” dirigida aos (às) Agentes, Educadores
e Educadoras. Trata-se de um guia que aborda todos os
eixos do PAVS, com dados estatísticos, ações que deram
certo, dicas de boas práticas e conteúdos que podem ser
conversados com a população. Mostra a ligação dos temas
do meio ambiente com a vida de cada um(a), sugere o que
se pode fazer sozinho(a) e o que se pode e se deve fazer
coletivamente.

A formação se deu a partir de mesas de diálogo e do
processo de “planejação” - planejamento das ações em
curso.

Outro material de formação e divulgação é o DVD “PAVS
Ações Integradas no Território”. Ele capta a alma do PAVS, por
meio das falas, dos desejos e realizações de seus participantes.

As mesas de diálogo trouxeram diferentes olhares,
perspectivas e experiências, sobre temas relevantes para
os projetos de intervenção.

Tudo isso comprova o privilégio que foi participar ativamente do PAVS - um projeto que propôs e experimentou
ousadias.

A planejação colaborou na identificação dos principais problemas das regiões, na priorização de desafios a serem enfrentados coletivamente, na escolha e
definição de prazos, parceiros e desenho de ações.

Ousadia em articular políticas públicas de saúde, meio
ambiente e desenvolvimento social, tornando concreto
um conceito ainda pouco experimentado na prática - a
intersetorialidade.

À medida que os projetos começaram a ser estruturados e
implementados local e regionalmente, foram levantados os
entraves e as possíveis formas de superação.

Ousadia em agir numa metrópole como São Paulo, levando em consideração toda sua complexidade e diversidade, ao se espalhar por cada uma das regiões da
cidade, respeitando e fortalecendo as especificidades
territoriais e as comunidades de moradores.

O passo a passo da planejação subsidiou a articulação de
redes locais da Saúde, do Meio Ambiente, da Proteção
Social, das subprefeituras, dos serviços de coleta, entre outros. A idéia-chave, o caminho, foi construir repertórios de
resolução de problemas locais e concretizar o direito a uma
vida com mais qualidade.
O Banco de Projetos foi organizado para abrigar e
disponibilizar informações sobre todos os projetos
e ações desenvolvidos no âmbito do PAVS. É um rico
material, que pode ser acessado e acompanhado por
todos e todas, inspirando o surgimento de novos projetos
e ações.
Na área de comunicação, o Ibeac, buscou revelar os acon-

Ousadia em propor uma gestão compartilhada que
potencializa saberes e fazeres de diferentes áreas do
conhecimento e de intervenção, criando uma rede por
melhor qualidade de vida.
Ousadia em fazer, em tempo curto, um percurso que
começa na formação e chega à articulação de atores locais e desenvolvimento de centenas de projetos concretos, capazes de mobilizar indivíduos e comunidades.
Que essa riquíssima experiência continue, se fortaleça e
inspire novos atores, projetos e programas que garantam o
direito a uma vida digna, mais verde e saudável para todas
e todos os moradores da Terra.

Vera Lion, socióloga, doutora em serviço social, e Bel Santos Mayer, pedagoga social, coordenadoras do Programa
de Direitos Humanos do Ibeac.

