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Resumo 

 

Objetivo: Compreender as concepções dos agentes comunitários de saúde sobre o 

trabalho de mediação entre a equipe do Programa de Saúde da Família e a população 

cadastrada, diante da abrangência de suas atribuições e das possibilidades de 

emancipação, na perspectiva teórica do agir comunicativo de Jürgen Habermas. 

Métodos: estudo etnográfico realizado na unidade básica Milton Santos, município de 

São Paulo (SP), no período de agosto de 2007 a abril de 2009, com apoio em 

entrevistas e análise documental. De um total de 22 agentes, 14 preencheram o critério 

que fixava experiência mínima de 2 anos de trabalho nesta atividade. Resultados: A  

mediação promove situações tensas de trabalho para conciliar diferentes interesses e 

expectativas que possam viabilizar o direito de acesso aos serviços de saúde. Ao 

mesmo tempo em que servem de anteparo às cobranças dos pacientes que querem 

respostas para suas necessidades, precisam cumprir as solicitações da equipe para 

encaminhar meios de resolução de problemas cotidianos. Critérios técnicos de decisão 

racional determinam o planejamento, a avaliação e os instrumentos de registro da 

rotina de trabalho – trata-se da plena repercussão do domínio da razão instrumental em 

direção à colonização do mundo da vida.  Metas de produção ditam o número de visitas 

domiciliares e definem atividades em grupo, num sistema que privilegia a quantidade 

de ações para aferir e controlar o cumprimento das obrigações. Uma resposta 

comunicativa aos ditames da razão instrumental está nos processos cooperativos do 

trabalho em equipe, lugar de construção de consensos fundamentados por argumentos 

racionais e onde não haja imposição coercitiva, que contemplem um plano de trabalho 

comum. Para os agentes, ouvir é tão fundamental como informar e orientar os 

pacientes nas visitas e proporciona um diálogo aberto às suas expectativas. É por meio 

do diálogo que co-instituem um processo cooperativo de entendimento mútuo e 

complementam as ações de orientação técnica no acompanhamento de agravos e 

precauções relativas a situações encaradas como risco. Conclusões: No contexto 

dessa pesquisa, a resposta comunicativa representa oportunidade de superação, ainda 

que provisória, das tensões e conflitos que permeiam a mediação dos agentes 

comunitários, por sua intrínseca disposição de dialogar em busca de um projeto de 

trabalho compatível com direitos de cidadania.  

 

 



Abstract 

 

Aim: To understand the conceptions of the Health Comunitarian Agents about 

mediation work at the interface between the team of Health Family Program and the 

population registered, in the presence of the extension of all attributions and the 

possibility of emancipation in theoretical perspective of communicative action of Jürgen 

Habermas. Methods: Ethnical searching on Milton Santos unit, at São Paulo city, 

between August 2007 and April 2009, being supported by interviews and also with 

research of analysis documentation. Considering a total of 22 agents involved, only 14 

were able to be part of it basis the minimum 02 years of experience previously 

requested for this job. Results: The mediation always tend to cause a tense working 

situation whenever it comes to get a better solution involving different interests and 

expectation for the community, being so the right the community has to have access to 

all public health care services rendered. Despite of asking for prompt actions and 

replies from the agents, the patients also must understand that they shall comply with 

agents requests in order they can try to solve the daily problems the patients are facing. 

A reasonable decision based on some technical discretions can determine the planning, 

availability and the importance of the daily working reports – being quite important tools 

to deal with for the life style condition for the comunity.  A very productive goal can help 

analising the quantity of daily visits that should be done and considered through group 

activities enabling each one to have a compromise within the system and its obligation. 

Working as a team is a very good possibility to everyone understand and see all the 

problems involved without it being imposed because it allows anyone to be part of the 

whole common thing. As for the agents, the fact of listening is as much fundamental as 

informing and helping the patients during these visits, which with them a open mind 

conversation between agents and patients can reach their mutual needs. Through the 

dialogue a cooperative process can easily find many ways to achieve good results even 

so for risky matters. Conclusions: Throughout the research it was possible to notice 

the comunity’s intention to fullfil every one’s need, even so being provisional regarding 

to all existing tensions and conflicts among them, which still go on with the comunitarian 

agents, the comunity disposal is a must to still try to talk and find a better and 

reasonable way for everybody.  

 

 



1. APRESENTAÇÃO      

    

Enquanto um dentre outros modelos tecnológicos de organização de serviços de 

atenção básica à saúde, o Programa de Saúde da Família proporcionou-me uma 

experiência significativa de reflexão. Além da oportunidade de ampliar a pesquisa sobre 

questões implicadas no próprio processo de investigação, trouxe-me informações, 

questionamentos e referenciais voltados para a singularidade do trabalho do agente 

comunitário de saúde (ACS), estudo que requereu muitas e minuciosas leituras até que 

fosse possível vislumbrá-lo no panorama da Saúde Pública no Brasil.   

Esta recuperação histórica ajudou-me a entender com mais clareza as diversas 

situações que compõem o cotidiano de trabalho do agente comunitário e da equipe de 

saúde da família. 

O reconhecimento da especificidade do trabalho de mediação do agente comunitário para os 

objetivos propostos pelo PSF foi aos poucos se delineando como objetivo de estudo, e a etapa seguinte 

consistiu em definir o campo de pesquisa, de acordo com o tempo, com o orçamento disponível e com a 

viabilidade do projeto. Acertamos que a pesquisa seria realizada em uma Unidade Básica de Saúde 

(UBS) do PSF, enfocando a singularidade dessa experiência, naquilo que ela apresenta de único, sem 

deixar de contemplar a situação social em que está inserida. 

A escolha da UBS Milton Santos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São Paulo deveu-

se ao fato de ser uma unidade escola da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e por localizar-

se em região de fácil acesso, já que eu viria periodicamente de outra cidade.  

Os primeiros contatos com a unidade podem ser comparados à expectativa do aprendiz diante 

de “um novo mundo”, tamanho o esforço de apreensão da diversidade de situações envolvidas na 

organização dos serviços lá prestados. Esses contatos se desdobraram em visitas metódicas para 

acompanhar as atividades dos agentes comunitários e das equipes, periodicidade que me foi necessária 

para a construção do campo da pesquisa, construção que se delineava com respaldo em leituras e 

reflexões teóricas sobre as práticas observadas.  

Aproximação e reconhecimento – movimentos imprescindíveis para a construção da proposta de 

estudo, fundamentais para indicar o que observar e como interpretar aquela dinâmica de tarefas 

executadas no conjunto dos serviços prestados.  

Minha presença foi se tornando cada vez menos estranha naquele cotidiano: permitiu-me 

acompanhar visitas domiciliares e participar das reuniões (de equipe, reuniões técnicas de categorias 

profissionais e reuniões gerais com todos os funcionários). Além de observar os diferentes fluxos de 

assistência à saúde naquela unidade, estive presente em encontros do conselho gestor local e 

atividades festivas de confraternização com a população. O acompanhamento do trabalho realizado em 

grupos de promoção possibilitou construir vínculos de reciprocidade, quando convidada a palestrar em 

um grupo de cuidadores de idosos sobre o tema “Conceitos importantes e cuidados necessários ao uso 

adequado de medicamentos”.    



Foi assim que pude construir uma relação de confiança e respeito com os agentes comunitários 

e demais trabalhadores ao longo do tempo. Embora não fosse uma pessoa “de dentro”, dei-me conta de 

que não era mais alguém “de fora”.  

Este acompanhamento metódico foi decisivo para identificar o agente comunitário como 

protagonista do PSF, na condição de trabalhador responsável pelo elo de união entre a população e o 

serviço de saúde, e assim constituir-se como elemento essencial para implementar e consolidar o 

programa na rede pública da atenção básica à saúde.   

Reafirmada nos documentos oficiais e nos estudos que compõem a literatura sobre o tema, essa 

concepção evidencia, por sua própria definição, o estado de tensão e de sobrecarga que caracteriza a 

condição de mediador, cuja finalidade é conciliar, fazer aliança, compatibilizar conflitos e unir diferentes 

interesses e expectativas. 

Se esta é a definição do seu papel, o principal requisito para que o desempenhe é ser morador 

do local de atuação para que seja portador de informações essenciais para o desenvolvimento do 

programa. Nesta qualidade, o fato de conviver com (ou fazer parte dos) problemas inerentes ao local em 

que habita, pode extrapolar suas atribuições para o conjunto de ações cotidianas, não só aquelas 

relativas à saúde.  

Conflitos, cobranças e diferentes expectativas inerentes ao contexto em que os agentes 

comunitários atuam, contribuem para configurar situações tensas de trabalho. Além de pressuposta, tal 

conjuntura me instigou a investigar a abrangência das atribuições definidas pelo PSF, as especificidades 

desta prática cotidiana e as satisfações e insatisfações relacionadas ao trabalho que realizam.  

Entre outros caminhos possíveis para viabilizar esses propósitos, escolhi dar voz aos agentes 

para apreender suas percepções e perspectivas com relação ao trabalho que desenvolvem na interface 

da mediação. 

Como referencial teórico para análise e interpretação das concepções que os agentes atribuem 

ao trabalho que desempenham, busquei o apoio da Teoria da Ação Comunicativa de Habermas. 

Este autor desenvolveu uma teoria da ação permeada por uma teoria da racionalidade que se 

insere na tradição clássica da Sociologia, cujos principais interlocutores são Weber, Marx, Durkheim, 

Mead e Parsons. Realizou um trabalho de reconstrução teórica em que analisa a obra de cada um deles 

para identificar em que ponto uma teoria oferece respostas mais adequadas do que a outra para os 

problemas que pretende solucionar. 

Trata-se de uma teoria bastante complexa, elaborada de forma erudita e dialógica inspirada em 

vários autores da Sociologia, da Psicologia, da Filosofia e da Lingüística. Sua meta principal é enfrentar 

o tema da racionalidade na especificidade histórica do mundo moderno e, assim, oferecer uma 

perspectiva de emancipação das formas de dominação exercidas pelo capitalismo sobre a sociedade em 

que vivemos. 

Estudiosos de Habermas citados no decorrer dessa pesquisa contribuíram para que eu pudesse 

contornar a erudição e a complexidade inerentes ao seu pensamento e assim assimilar idéias e elaborar 

conceitos que hoje configuram a minha leitura do agir comunicativo, no contexto de trabalho dos agentes 

comunitários. 



Para Habermas, a sociedade apresenta duas dimensões: o mundo da vida e o sistema. O 

mundo da vida pode ser representado como um acervo de conhecimentos compartilhados a partir do 

qual as pessoas se abastecem para compreender, interpretar e agir, constituindo a fonte de significados 

das relações intersubjetivas coordenadas pela linguagem. Caracteriza-se pela razão comunicativa, num 

processo que articula ações na direção de metas orientadas por um consenso fundamentado na 

autoridade do melhor argumento.    

O complemento do mundo da vida é o sistema, constituído por estruturas que formam e 

reproduzem a sociedade no nível material e institucional. O sistema, por seu lado, caracteriza-se pela 

razão instrumental, que articula ações na direção de metas orientadas pelo e para o êxito, de acordo 

com critérios de eficácia. 

Assim, a racionalidade também apresenta duas dimensões: a razão instrumental que orienta as 

relações dos homens com o mundo dos objetos para garantir a manutenção material da vida; e a razão 

comunicativa, que orienta as relações dos homens entre si, que é mediada pela linguagem e possibilita 

alcançar um entendimento livre de imposições coercitivas.    

A emancipação da dominação capitalista em direção a uma sociedade mais justa e solidária se 

torna possível pela expansão da racionalidade ancorada no mundo da vida, e manifesta-se nas ações 

comunicativas efetivadas em processos cooperativos de interpretação que permitem a elaboração de 

consensos em torno de objetivos comuns. 

No contexto dessa pesquisa supomos que a resposta comunicativa representa oportunidade de 

superação das tensões e conflitos que permeiam a mediação dos agentes comunitários, ainda que de 

forma provisória, mas sempre renovável pela disposição de dialogar e construir um projeto compatível de 

trabalho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2. INTRODUÇÃO  

 

2.1 O Programa de Saúde da Família no município de São Paulo   

 



O Programa de Saúde da Família tem início em 1991, quando o Ministério da 

Saúde (MS) criou o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). A intenção 

era reduzir a mortalidade infantil e a mortalidade materna principalmente nas regiões 

norte e nordeste, ampliando a cobertura dos serviços de saúde para áreas pobres, 

constituindo-se como braço auxiliar de implementação do Sistema Único de Saúde 

(SUS). A partir de então, a família passa a ser objeto de ação programática de saúde e, 

ao menos na concepção, a área de cobertura fica definida por unidades familiares e 

não mais por indivíduos.   

Hoje sabemos que, na qualidade de instrumento de reorganização de um 

modelo local de saúde, o PACS antecedeu e impulsionou a formulação do PSF, 

iniciado em 1994, como estratégia de reestruturação do modelo de assistência 

praticado pela atenção básica à saúde, para desenvolver um SUS mais efetivo, ao 

reorganizar o fluxo de modo a não esperar a “demanda chegar” para intervir, atuando 

de forma preventiva (Viana e Dal Poz, 2005). 

Na verdade, a relevância da atenção básica para a orientação do sistema 

público de prestação de serviços em saúde já estava posta desde 1978 pelo menos, 

quando foi reforçada pela Conferência Internacional sobre Atenção Primária e na 

Declaração de Alma Ata. 

A tão divulgada meta saúde para todos no ano 2000 arrolou um conjunto de 

medidas que deveriam passar a compor as ações básicas de saúde: educação em 

saúde voltada para modos de prevenção e controle de doenças; atendimento 

apropriado aos problemas de alimentação; abastecimento de água e saneamento 

básico adequados; atenção materno-infantil, incluindo planejamento familiar; 

imunização contra as principais doenças infecciosas; prevenção e controle de doenças 

endêmicas; tratamento apropriado de doenças e traumatismos comuns e provisão de 

medicamentos essenciais (WHO/UNICEF, 1978). 

 A relevância de Alma Ata pode ser constatada pelo consenso mundial em torno 

de suas propostas, ressaltado nas palavras de Buss (2004): 

“Há amplo consenso de que este foi um dos eventos mais 

significativos para a saúde pública, em termos mundiais, ocorrido 

na segunda metade do século XX, pelo alcance que teve em quase 

todos os sistemas de saúde do mundo” (p.23).  

Ao atribuir aos governos nacionais a responsabilidade pela saúde de seus 

cidadãos, esta Conferência reafirmou o alcance mundial de um direito de cidadania e 



impulsionou a realização da primeira Conferência Internacional sobre Promoção da 

Saúde, em Ottawa (Canadá), em 1986 (Brasil, Ministério da Saúde, 2001 a). 

  A Carta de Ottawa elaborada nessa ocasião passou a ser importante referência 

para a promoção da saúde, compreendida como campo de conhecimento e de prática 

voltados para a articulação entre saúde e condições de vida, articulação necessária 

para identificação e enfrentamento dos complexos problemas de saúde que afetam as 

populações humanas. 

 Com base nestes documentos propunha-se uma reordenação dos serviços 

visando a ultrapassar o modelo centrado na doença requerendo, entre outros aspectos, 

uma acentuada mudança nos processos de organização e financiamento dos sistemas 

de saúde, assim como nas práticas e na formação de profissionais (Buss, 2000).  

No bojo desses acontecimentos, a proposta de constituição de um Programa de 

Saúde da Família não deixou de significar uma estratégia de ações e sua 

racionalização necessária: enfoque sobre a família como unidade de ação, incluindo 

seu ambiente físico e social; a adscrição da população pela definição de um território 

de abrangência da equipe responsável pelo acompanhamento; uma abordagem 

multiprofissional tendo em vista a integralidade da assistência, a detecção de 

necessidades das pessoas em lugar da ênfase na demanda espontânea; o estímulo à 

participação e controle social; o incentivo à participação intersetorial; educação 

continuada dos profissionais e adoção de instrumentos permanentes de 

acompanhamento e avaliação. 

O que foi inicialmente considerado um programa de caráter provisório acaba por 

se afirmar como estratégia, guiada por uma política de atenção básica para superar as 

dificuldades de adequação do modelo assistencial aos princípios de eqüidade no 

acesso e de integralidade das práticas (Conill, 2002). Como estratégia, portanto, o PSF 

deve organizar a atenção básica não como um serviço paralelo, mas de modo 

integrado ao serviço de saúde do município e da região, funcionando como porta de 

entrada do sistema municipal de saúde, com a finalidade de estreitar os vínculos entre 

profissionais trabalhando em equipes e a população.  

Rosa e Labate (2005) consideram que o PSF não se enquadra na concepção 

usual dos demais programas concebidos pelo Ministério da Saúde, por não se tratar de 

uma intervenção vertical e paralela às atividades dos serviços de saúde. Trata-se de 

uma estratégia que deve possibilitar a integração do serviço de saúde com a 

comunidade, além de organizar as atividades em uma área definida, resolver 



problemas identificados e se responsabilizar pelo atendimento do indivíduo e da família 

de forma integral e contínua, por meio de ações de recuperação, proteção e promoção 

da saúde.  

Inicialmente, o PSF foi implantado em cidades pequenas, situadas em áreas de 

baixa densidade populacional, com escassez de serviços e de profissionais de saúde, 

com alta mortalidade materno-infantil, com predomínio de doenças transmissíveis e 

baixa esperança de vida ao nascer, conseguindo alcançar alguns resultados 

animadores (Brasil, Ministério da Saúde, 2000 a). 

Apesar de ter-se espalhado por dezenas de cidades e algumas capitais, para 

que pudesse se consolidar como estratégia efetiva de reorganização dos serviços de 

atenção básica do SUS, o PSF ainda precisava enfrentar o desafio das grandes 

metrópoles brasileiras como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo (Capistrano 

Filho, 1999). 

Em São Paulo, sua implantação teve início em 1996 durante o governo estadual 

de Mário Covas, por meio de ação conjunta entre o Ministério da Saúde, a Secretaria 

de Estado da Saúde e duas organizações sociais sem fins lucrativos: a Casa de Saúde 

Santa Marcelina e a Fundação Zerbini, recebendo a denominação de Qualis – 

Qualidade Integral à Saúde, para ressaltar a necessidade da qualidade na atenção.  

Até o final de 1998, o Qualis Santa Marcelina havia implantado 40 equipes (1 médico, 1 

enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem e 4 agentes comunitários de saúde), em 12 unidades básicas, 

contando com 25.628 famílias cadastradas. No mesmo período, o Qualis Fundação Zerbini implantou 35 

equipes e cadastrou 32.129 famílias (Silva e Dalmaso, 2006). 

Para um de seus maiores entusiastas, a implantação do PSF na cidade de São Paulo foi assim 

descrita: 

 “Cada um dos bairros, conjuntos habitacionais e favelas teve a oportunidade de 

reunir seus moradores, de conhecer detalhadamente as propostas, de debatê-las 

com os técnicos responsáveis pela construção do programa. E cada técnico teve 

a oportunidade de conhecer a história daquelas comunidades, suas formas de 

convivência e organização, a hierarquia de seus problemas estabelecida por 

quem os sofre, as suas aspirações e frustrações” (Capistrano, 1999, p.92).  

Essa prática ajudou a construir uma relação de respeito entre as equipes e a população e 

contribuiu para as iniciativas de renovação dos serviços prestados pelo SUS. Entretanto, a implantação 

generalizada do PSF no contexto de uma metrópole como São Paulo, caracterizada pela concentração 

espacial de recursos materiais e humanos na área de saúde e pela acentuada desigualdade social e de 

acesso a esses serviços, é um processo de múltiplos aspectos e de complexa resolução.  



O projeto Qualis surgiu durante a gestão Maluf-Pitta no período 1993-2000, que nessa época 

implantou o Plano de Atendimento à Saúde (PAS), um plano de organização de assistência para se opor 

ao SUS, adotando a transferência de recursos públicos para cooperativas privadas (Bousquat, Cohn, 

Elias, 2006).  

O município encontrava-se então em uma situação peculiar: não estava integrado a nenhum 

modelo de gestão do SUS e, no entanto, contava com o projeto Qualis, cujas equipes de saúde da 

família eram administradas por organizações sociais parceiras do governo estadual.  

A partir de 2001 a Secretaria Municipal de Saúde de Marta Suplicy (2001-2004) consolidou a 

implantação do programa juntamente com o processo de municipalização das unidades do Estado, 

incluindo aquelas do Qualis. Após oito anos de separação, o município finalmente assumiu o 

compromisso de integrar-se ao SUS, por meio de um documento norteador que definiu as 

responsabilidades das equipes de saúde da família, dos gerentes e demais funcionários das unidades 

básicas e da rede de apoio composta pela coordenação municipal do PSF, por seus diretores de 

distritos, coordenadores distritais do PSF, interlocutores internos e instituições parceiras (São Paulo, 

Secretaria Municipal de Saúde, 2002).              

A meta era implantar 1750 equipes de saúde da família e inserir 10.496 agentes comunitários na 

rede pública, mas no final de 2004 a cidade contava com 619 equipes e 4308 agentes comunitários em 

atividade nas unidades básicas de saúde.  

Devemos destacar a parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e as Instituições de Ensino 

e de Serviço – as chamadas “instituições parceiras” – que, de certa forma, representam a continuidade 

da experiência iniciada com o projeto Qualis. Formalmente, cada instituição pode se responsabilizar pela 

contratação de recursos humanos para as equipes de saúde da família, complementação salarial de 

médicos e de enfermeiros da SMS vinculados às equipes, pelo treinamento e supervisão das equipes, 

entre outras atividades. 

A esfera federal reforçou o papel do PSF como estratégia prioritária de organização e reafirmou 

seu caráter substitutivo em relação à rede de atenção básica convencional nos territórios em que as 

equipes de saúde da família estão inseridas, considerando-o instrumento de uma política de 

universalização da cobertura da atenção básica que busca respeitar os princípios norteadores do SUS 

(Brasil, Ministério da Saúde, 2006). 

Na esfera municipal, a administração José Serra (2005-2008) elaborou um documento 

complementar que estabeleceu diretrizes para a organização do serviço das unidades básicas 

(tradicionais, mistas e PSF), além de oferecer subsídios para o gestor, para as equipes de saúde e 

Conselho Gestor local. Este documento propõe a implantação de no mínimo 4 equipes em cada unidade 

básica de saúde da família, cada uma responsável em média por 800 famílias, num total aproximado  de 

3000 a 3500 pessoas. O limite máximo é de 200 famílias por ACS considerando desde realidades 

geográficas, sociais e políticas das áreas, como a densidade populacional e a facilidade de acesso à 

unidade básica de saúde (São Paulo, Secretaria Municipal de Saúde, 2005). 

Em junho de 2010, o município contava com 993 equipes implantadas e 6445 agentes 

comunitários em atividade nas unidades básicas de saúde, que representavam 33,72% de cobertura 



populacional, numa estimativa de aproximadamente 11 milhões de pessoas (Brasil, Ministério da Saúde, 

2010).  

Como integrante da equipe, o agente comunitário é responsável pelo cadastro e 

acompanhamento das famílias que vivem na sua microárea de atuação.  

Além de morar no local, o agente deve ter 18 anos ou mais e disponibilidade de trabalhar em 

período integral (40 horas/semana). Não lhe é requerido conhecimento prévio sobre saúde, pois 

receberá treinamento em cursos de formação e capacitação, além de contar com a supervisão da 

equipe, especialmente do enfermeiro.  

Seu rol de atribuições é bastante amplo, desde contribuir na execução da agenda municipal de 

saúde em auxílio ao controle da dengue e outras doenças de importância epidemiológica, como no 

combate à violência e em ações de cidadania em defesa da vida, etc. Participam também dos processos 

de capacitação e educação continuada juntamente com as equipes e demais profissionais de saúde da 

rede municipal.  

A lei 10.507 (Brasil, 2002) criou a profissão de agente comunitário de saúde, reiterando que 

devem morar no local onde atuam conforme preconizado pelo PSF. Quanto ao requisito escolaridade, o 

ACS deve ter ensino fundamental completo; essa exigência, no entanto, não se aplica aos agentes em 

atividade que foram contratados anteriormente, quando bastava saber ler e escrever.  

O curso técnico para formação de agente comunitário de saúde é oferecido pela Escola Técnica 

do Sistema Único de Saúde de São Paulo (ETSUS-SP), vinculada ao Centro de Formação e 

Desenvolvimento dos Trabalhadores da Saúde – CEFOR, órgão de coordenação de recursos humanos. 

Com carga de 1.200 horas, está estruturado em 3 módulos e o certificado de conclusão é válido para 

todo o território nacional (São Paulo, Secretaria Municipal de Saúde, 2010). 

Uma vez que a implantação do Programa de Saúde da Família no contexto de complexidade da 

metrópole paulistana é recente, requer que seu processo de expansão e consolidação seja sempre 

revisto e estudado.    

 

2.2 O trabalho de mediação entre a equipe e a população  

 

 Não é nova a concepção de agente de saúde como elemento essencial à mediação entre a 

população e o serviço público de saúde.  

O visitador sanitário da Fundação Serviço Especial de Saúde Pública (F.SESP), era um 

trabalhador que fazia visitas domiciliares, desenvolvia atividades de monitoramento de grupos de risco 

sob a supervisão do enfermeiro e era responsável pela cobertura da população residente em uma 

determinada área. Criada em 1960, a fundação serviu de “laboratório” do Ministério da Saúde para a 

elaboração de modelos que visavam à extensão de cobertura para populações específicas contribuindo, 

dessa maneira, para a orientação de atividades que posteriormente foram inseridas no PACS e no PSF 

(Silva e Dalmaso, 2006).  

Com algumas atribuições similares, essa função foi incorporada em São Paulo na gestão de 

Walter Leser na Secretaria Estadual da Saúde, durante o famoso processo de reforma administrativa 

que enfatizou a atenção básica, no período de 1967 a 1970.   



O agente precisa estar atento para 4 verbos que orientam suas ações  cotidianas: identificar – 

saber conversar e ouvir as pessoas, reconhecer os fatores de risco e os problemas sociais culturais e 

ambientais que podem  afetar a saúde; encaminhar - requer cuidado e entrosamento com a equipe, pois 

as pessoas precisam de atendimento eficiente para recuperar a saúde; orientar - conversar sobre as 

recomendações feitas pela equipe em relação ao tratamento e aos problemas identificados; acompanhar 

- dar assistência às pessoas em situação de risco, como gestantes, crianças, idosos, etc. Suas 

atribuições específicas são:  

1) mapear sua área de trabalho;  

2) cadastrar as famílias e manter esse cadastro atualizado; 

3) identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco;   

4) orientar as famílias no uso adequado dos serviços de saúde, encaminhando-

as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, se 

necessário;  

5) realizar atividades nas áreas prioritárias da atenção básica, de acordo com 

sua competência;  

6) fazer o acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua 

responsabilidade, por meio da visita domiciliar;  

7) estar bem informado sobre a situação das famílias acompanhadas, 

principalmente aquelas em situação de risco, e comunicar aos demais 

membros da equipe;  

8) desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na 

prevenção de doenças e na promoção da saúde; 

9) promover a educação e a mobilização da comunidade para ações coletivas 

de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; 

10)  traduzir para a equipe a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, 

potencialidades e limites; 

11)  identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possam ser 

potencializados pelas equipes.  

(Brasil, Ministério da Saúde, 2000 b, 2001 b) 

Essas recomendações e atribuições dão idéia das responsabilidades e da 

complexa interdependência da mediação na interface entre a equipe de saúde e a 

população, indicando a importância de seu trabalho para a realização dos objetivos 

propostos pelo PSF. 

 A equipe de saúde da família, por sua vez, é constituída por 5 ou 6 agentes 

comunitários, 1 médico, 1 enfermeiro e 2 auxiliares de enfermagem. Cada equipe é 



responsável pelo acompanhamento de 600 a 1.000 famílias (não devendo ultrapassar o 

limite máximo de 4.500 pessoas) denominadas “população adscrita” por se referir a 

uma determinada população registrada (cadastrada) em uma área geográfica definida. 

Nas regiões mais expostas a situações de risco à saúde, o MS recomenda que a 

população atendida seja menor, para que a equipe possa se dedicar de maneira 

adequada ao seu trabalho (Brasil, Ministério da Saúde, 2001 b). 

Ao conviver com as pessoas da área onde atuam, as equipes realizam 

atividades que podem desencadear mudanças na direção da construção da cidadania 

e da legitimação da saúde como direito a ser garantido pelo Estado, configurando um 

conjunto de ações que complementam as ações de assistência à saúde. 

 A meta de abordagem integral no cuidado prestado aos pacientes pode ser  

ampliada a partir do olhar de cada componente da equipe interdisciplinar. De qualquer 

modo, no campo da saúde, a interdisciplinaridade apresenta-se como um processo em 

construção contínua, já que a complexidade inerente à relação saúde-doença inclui a 

própria fragmentação do conhecimento.  

 Ações fundamentadas na interdisciplinaridade oferecem possibilidades para as 

práticas profissionais se reconstruírem nas práticas dos demais, todas sendo 

transformadas nos processos de intervenção em que estão inseridas. Com esta 

perspectiva, o trabalho em equipe pode ser uma forma eficiente de estruturar e 

organizar o trabalho, de maneira a reforçar o compartilhamento de tarefas e a 

necessidade de cooperação para alcançar metas comuns (Araújo e Rocha, 2007).  

Em muitas circunstâncias, entretanto, a concepção de equipe de saúde limita-se 

à coexistência de vários profissionais numa mesma situação de trabalho 

compartilhando pacientes e o mesmo espaço físico.  Assim organizado, o trabalho não 

garante a modificação do modelo de assistência ainda centrado no médico. Seria 

necessária a incorporação do que Peduzzi (1998, 2001) definiu como trabalho coletivo, 

aquele que se organiza na relação recíproca entre as múltiplas intervenções técnicas e 

a interação dos agentes de diferentes áreas profissionais.  

Para nossa pesquisa, é bastante norteadora a tipologia que essa autora 

construiu, baseada em duas modalidades de trabalho em equipe - equipe 

agrupamento, em que existe a justaposição das ações e o agrupamento dos agentes, e 

equipe integração, em que acontece a articulação das ações e a interação dos 

agentes:  



“Os dois tipos de atividades, as específicas e as comuns, compõem 

o projeto assistencial construído pela equipe. No entanto, quanto 

maior a ênfase na flexibilidade da divisão do trabalho, mais próximo 

se está da equipe-integração; e quanto maior a ênfase na 

especificidade dos trabalhos, mais próximo se está da equipe-

agrupamento.” 

(Peduzzi, 2001, p.108).  

Pudemos observar que essas questões também estão presentes nas relações 

entre os agentes comunitários e demais integrantes da equipe de saúde, compondo um 

cenário de situações que podem, ou não, facilitar suas atribuições cotidianas.    

As atribuições do agente comunitário e a maneira como está definido e 

organizado o seu trabalho no PSF levam-nos a refletir sobre a diversidade de ações 

envolvidas no seu papel de mediador e, por suposto, refletir sobre as tensões, conflitos, 

dificuldades e expectativas inerentes a esse contexto de atuação.  

Ao agente cabe mapear a microárea em que vai atuar e cadastrar as famílias 

que desejam fazer parte do Programa, definindo assim “sua” microárea, o espaço 

geográfico em que atuará. Para que possa organizar seu trabalho, deve construir um 

desenho de sua área de atuação à maneira de um mapa no qual devem constar as 

casas, os edifícios, as ruas, as praças, os estabelecimentos comerciais, as instituições, 

os locais de risco, os obstáculos geográficos no percurso de acesso à unidade básica, 

etc. Para essa tarefa, pode contar com a ajuda das pessoas da comunidade e da 

equipe, principalmente o enfermeiro.   

 Com este recurso em mãos, deverá cadastrar cada domicílio (considerado 

família para o PSF), por meio do preenchimento da Ficha A do Sistema de Informação 

da Atenção Básica (SIAB). Este instrumento possibilita registrar informações 

demográficas, sociais, condições de saúde referidas, etc. Também possibilita identificar 

indivíduos e grupos expostos a situações de risco, daí a necessidade de ser 

permanentemente atualizado nas visitas domiciliares.   

Por ser prioritário, o acompanhamento domiciliar de gestantes e de portadores 

de hipertensão, diabetes e tuberculose, deve ser registrado em ficha específica, a 

Ficha B do SIAB.  

A visita domiciliar é, portanto, sua principal atividade. É por meio dela que o 

agente se mantém sempre informado das necessidades dos indivíduos e das famílias, 

além de lhe possibilitar identificar parceiros, recursos e potencialidades na comunidade 



que possam aproveitados pela equipe. Cada família deve ser visitada pelo menos uma 

vez por mês. As observações e orientações feitas durante a visita domiciliar são 

anotadas em papel à parte, servindo de registro do acompanhamento efetuado pelo 

agente, para posterior discussão com a equipe.  

Participar, juntamente com a equipe, dos grupos educativos voltados para 

prevenção de determinados agravos e situações de risco também faz parte do trabalho 

cotidiano do ACS, assim como participar nas reuniões que buscam articular as ações 

coletivas voltadas para modificação das condições de vida da população.  

Outra atividade importante é a reunião de equipe, oportunidade em que se 

realiza a troca de informações para o planejamento, análise, discussão e tomada de 

decisão em relação às ações desenvolvidas no cuidado prestado aos indivíduos e às 

famílias.  

Sua carga horária de trabalho é de 40 h semanais, como já assinalamos.  Para a 

Secretaria Municipal de Saúde (2005), as horas de trabalho devem estar assim 

distribuídas: 26 h para visitas domiciliares (10-15 visitas/dia), 5h para reuniões em 

equipe, 2h em grupo educativo, 2h de atividades na comunidade e 5h em atividades 

administrativas.  

O registro diário e mensal de atividades do agente comunitário é feito na Ficha D 

do SIAB. São anotados os números de visitas domiciliares realizadas, as informações 

sobre recém-nascidos, e de crianças com idade menor ou igual a 2 anos, de gestantes, 

diabéticos, hipertensos, tuberculosos e hansenianos cadastrados e acompanhados, 

além das hospitalizações e óbitos e o número de reuniões efetuadas na comunidade.  

Convenhamos que não é pequeno o papel deste trabalhador, com tantos e 

diversificados encargos para viabilizar o acesso da população aos serviços de saúde.  

O estudo de Silva (2001) nos ajuda a compreender seu perfil. A autora construiu 

categorias de análise correspondentes a dois pólos de atuação: o agente institucional 

ou o agente de comunidade. O primeiro, de natureza predominantemente técnica, de 

organização do acesso e de ações de proteção, promoção e recuperação da saúde; o 

segundo, de natureza predominantemente política, pelo estímulo à participação da 

população e conquista de direitos de cidadania.   

As categorias propostas não se manifestam de forma “pura”, apresentam uma 

variabilidade que depende de contextos específicos e de situações concretas de sua 

prática cotidiana:  



“A categoria agente institucional pode ser entendida como aquele 

perfil que, na prática cotidiana, expressasse um predomínio de 

preocupações com as exigências advindas de sua dimensão de 

agente inserido em um sistema de saúde. Já a categoria agente de 

comunidade manifestaria, como padrão dominante, a solidariedade 

com seu grupo de origem e as demandas do bem-estar da 

população. A identificação, por sua vez, expressaria um movimento 

de adesão ao correspondente pólo de intervenção da proposta: o 

primeiro mais ao técnico, o segundo, mais ao político”  

(Silva e Dalmaso, 2006, p.182)     

Como podíamos esperar, categorias de análise tão polarizadas e excludentes 

não permitiram às autoras encontrarem regularidade ou identificação contínua com 

qualquer uma delas. Ao contrário, verificaram o que, para nós, é um pressuposto da 

pesquisa: as exigências e atribuições configuram situações tensas. Menos por serem 

institucionais ou comunitárias, mas por serem situações sociais carregadas de 

conflitos. Do ponto de vista sociológico, o conflito não só é inevitável como constitui a 

única regularidade histórica, ainda que assuma formas diferenciadas conforme as 

sociedades, as culturas e as relações em análise. 

Não podia ser diferente na prática cotidiana do PSF, na qual os conflitos se 

manifestam de modos tão diversificados quanto a amplitude de situações vivenciadas 

numa metrópole como São Paulo. Aqui, os serviços de saúde podem ser considerados 

estruturados, mas, como em todo o território nacional, passam por reestruturações 

políticas e administrativas que variam a cada gestão de acordo com os mais diversos 

interesses, desde político-partidários como de lideranças locais, a interesses mais 

amplos envolvidos nas parcerias entre esferas de governo e organizações sociais, 

passando por interesses das indústrias do setor saúde. Incluam-se nas relações 

conflituosas, as necessidades de saúde de parcelas da sociedade que ainda hoje não 

contam sequer com essa modalidade de assistência. 

Podemos caracterizar o ACS como um trabalhador com tendência para a ajuda 

solidária? O que diferencia o agente comunitário dos demais trabalhadores da saúde é 

o fato de lhe ser atribuído uma atuação de mediação social, que pode ser resumida 

com Nogueira et al. (2000, p.10): 

“É um elo entre os objetivos das políticas sociais do Estado e os 

objetivos próprios ao modo de vida da comunidade; entre as 



necessidades de saúde e outros tipos de necessidades das 

pessoas; entre o conhecimento popular e o conhecimento científico 

sobre saúde; entre a capacidade de auto-ajuda própria da 

comunidade e os direitos sociais garantidos pelo Estado”.  

 Dado que o trabalho dos agentes interliga a equipe e a comunidade, justamente 

por esse motivo as dificuldades são visíveis nas variadas circunstâncias em que 

servem de anteparo às cobranças e insatisfações da população com relação à 

assistência recebida, o que pode gerar alguns conflitos pessoais e problemas na 

unidade (Fernandes, 1992).  

A posição de mediador desempenhada pelo agente encontra na dinâmica de 

implantação e de consolidação do PSF, ora um elemento facilitador entre a 

comunidade e a equipe profissional, ora um empecilho para essa mediação. Por ser 

alguém que convive com problemas e com práticas (não só de saúde) do local onde 

mora e trabalha, e ser treinado com referenciais biomédicos, este trabalhador veicula 

as contradições e ao mesmo tempo representa uma possibilidade de diálogo entre 

estes dois saberes e práticas. 

 Para compreender esse processo, Nunes et al (2002) elaboraram uma reflexão 

sobre a  formação profissional, sobre as relações de poder entre membros da equipe 

face ao saber médico, sobre a posição que ocupa na rede social comunitária, como 

também nos conflitos de interpretações existentes sobre seu papel de tradutor. Longe 

de interpretar as características dessa mediação como um problema, os autores têm a 

convicção de que “aí reside a força e a riqueza da presença desse ator social em uma 

equipe de saúde.” (p.1646).    

Borsntein e Stotz (2008) confirmaram a unanimidade da literatura quanto à 

relevância do papel mediador exercido pelo ACS; tanto nas ações de assistência à 

saúde entre o serviço e a população que inclusive podem facilitar o acesso aos direitos 

de cidadania, como na intermediação entre o saber científico e o popular.  

Em estudo posterior com enfoque na educação popular, os autores alertam 

contra o caráter impositivo que esta mediação pode assumir, pois o serviço prioriza as 

orientações e procura convencer os pacientes com base em saber científico. 

Compartilhamos a idéia de uma mediação assentada numa perspectiva democrática, 

aberta ao reconhecimento dos diferentes saberes sobre a saúde e mais permeável às 

necessidades e demandas da população:  



“Com relação ao sentido e direção da mediação, pode-se identificar 

um caráter vertical e assimétrico, já que o serviço prioriza suas 

orientações e  procura convencer a população com relação ao valor 

do saber tecnocientífico. Trata-se de uma situação que apenas 

reproduz a lógica do controle sanitário dos serviços sobre a 

população. O caráter transformador da mediação se daria quando 

houvesse uma ruptura dessa verticalidade, para que existisse 

maior compartilhamento do conhecimento e maior permeabilidade 

dos serviços quanto às necessidades e demandas da população.” 

(Borsntein e Stotz, 2009, p.459)   

Outra questão que emerge da análise das atribuições do ACS está associada à 

organização do trabalho em um serviço público de atenção à saúde. 

Compreender essas atribuições no âmbito da organização do trabalho no ramo 

da prestação de serviços públicos requer extrapolações, sobretudo quando se espera 

que a produção desses serviços não seja permeada por uma racionalidade mercantil, 

pelo menos no que concerne à sua finalidade.  

Para Offe (1991), a racionalidade do mercado deveria ser afastada desta esfera 

da produção, pois a ampliação de um serviço público pode ser financiada pela 

possibilidade de remanejamento no orçamento, sem necessariamente depender de 

uma elevação do orçamento global, com metas definidas por processos políticos de 

decisão:  

“Mesmo nos casos em que – com uma série de restrições 

metodológicas – possam ser estabelecidos critérios de 

rentabilidade para programas estatais de prestação de serviços, 

com base em análises de custo-benefício e em indicadores sociais, 

isso não significa de nenhum modo que a esfera pública possa 

limitar sua oferta de serviços estritamente aos programas ‘mais 

rentáveis’”.  (p.30)  

Entretanto, critérios de mercado estão presentes nas tomadas de decisões 

político-administrativas e determinam metas de produção. No caso do trabalho do ACS, 

essas metas de “produtividade” ditam a quantidade de visitas domiciliares, definem as 

atividades comunitárias e de grupo, permeiam as reuniões de equipe e as tarefas 

administrativas, todas resultando numa prestação de contas na qual a quantidade de 

ações realizadas (“produzidas”) é a medida de aferição de desempenho de atividades. 



E mais: o faz de modo a que o tempo necessário para a sua realização seja 

desvanecido em meio à produção total.  

Assim, embora a função do agente seja desenvolver atividades promotoras da 

saúde em conjunto com a população, os instrumentos de registro do seu trabalho – as 

fichas A, B e D do SIAB referidas anteriormente – não detalham essas atividades. 

Essas fichas permitem apenas a avaliação da produtividade baseada em ações 

individuais e não apresentam um campo para o tempo despendido em cada uma delas. 

Principal atividade dos agentes, a visita domiciliar é assim prejudicada por falta 

de tempo, uma vez que o número de horas dispensadas é insuficiente, além da 

inadequação do horário para a disponibilidade da população (Ferraz, 2002). Sem 

contar as situações em que os ACS realizam atividades de apoio administrativo às 

equipes (referidas como ‘trabalho burocrático’), configurando desvio das funções 

definidas pelo Ministério da Saúde.  

Algumas medidas para melhorar essas condições de trabalho apelam para a 

incorporação de outras categorias nas equipes (auxiliar administrativo, por exemplo), 

e/ou diminuição do número de famílias/agente, ou ainda aumentar a capacitação e 

educação permanente (Ferraz e Aertz, 2005). É certo que podem aliviar bastante a 

sobrecarga de trabalho de uma ou de todas as categorias envolvidas conforme a 

extensão em que sejam acatadas, mas essas medidas não atingem os focos de 

conflitos intra e extra-muros simplesmente porque sequer são levadas em conta em 

boa parte das propostas .   

Há autores que englobam essa dimensão ao apresentarem os desafios a serem 

enfrentados. Silva e Dalmaso (2002), por exemplo, apontam a necessidade de maior 

flexibilidade para atender a grande variedade de contextos em que o PSF está 

implantado, tanto nos procedimentos operacionais como nos processos de formação 

de pessoal. A amplitude do programa comporta formas distintas de atuação e até 

antagônicas, daí o esforço que deve ser despendido na criação e desenvolvimento de 

tecnologias de trabalho adequadas às necessidades nos planos da atenção básica e 

das políticas públicas. A articulação da unidade básica com outros equipamentos 

sociais e com os movimentos sociais também deve ser levada em conta nos projetos 

de trabalho voltados para promoção e prevenção. 

As medidas sugeridas pelas autoras para o enfrentamento dessas dificuldades 

abrangem o desenvolvimento de planos integrados na área social, comprometidos com 

a equidade e com maior envolvimento do agente e da equipe em atividades 



comunitárias. Indicam a necessidade de investimentos em pesquisa - tanto as de 

natureza mais operacional, na avaliação de processos e resultados, como as de 

natureza mais teórica, sobre trabalho e sua organização. 

No rol de atribuições apontado anteriormente, a de contribuir para o processo de 

transformação social da população com a qual trabalha requer esforços permanentes, 

mas por parte de todos os cidadãos, como enfatizou Tomaz (2002, p.85-86):  

“Ora, não se pode colocar nas costas do ACS, o árduo e complexo 

papel de ser a ‘mola propulsora da consolidação do SUS’. Na 

prática, a consolidação do SUS depende de um conjunto de fatores 

técnicos, políticos, sociais e o envolvimento de diferentes atores, 

incluindo os próprios ACS, que, sem dúvida, têm um papel 

fundamental”. 

Não podemos deixar de apontar o direito à privacidade das informações por 

parte dos pacientes, trazendo à tona um questionamento ético, seja do direito do 

paciente ao sigilo seja do risco que o ACS está exposto por ter acesso a informações 

que o coloquem em perigo, uma vez que vive no mesmo local em que trabalha. 

Fortes e Spinetti (2004) perguntam se há uma esfera própria de 

confidencialidade entre o ACS e pacientes, com informações que não deveriam ser 

divulgadas aos outros membros da equipe de saúde, uma vez que os demais 

profissionais da equipe costumam revelar circunstâncias que podem – e até devem, 

sob este ponto de vista - provocar um dilema ético para o agente comunitário. São 

portadores de informações que podem colocar em risco sua própria vida quando dizem 

respeito a atos ilícitos ou moralmente reprováveis, o que pode ser o caso de ACS que 

vivem em regiões violentas.  

O raciocínio desenvolvido a partir do que depreendemos dos estudos 

apresentados e das nossas próprias observações mobiliza-nos a aprofundar o 

conhecimento sobre o trabalho destes protagonistas do PSF, na interface entre a 

equipe de saúde e a população.  

Nesta direção, nossa pesquisa se propõe a apreender as concepções dos 

agentes comunitários sobre o próprio trabalho para melhor compreender a abrangência 

das suas atribuições, as especificidades da prática cotidiana e as condições desse 

contexto de mediação que deve, entre suas finalidades, conciliar conflitos e 

compatibilizar diferentes interesses e expectativas.   



3. OBJETIVO 

 

Compreender as concepções dos agentes comunitários de saúde sobre o trabalho de mediação 

entre a equipe do Programa de Saúde da Família e a população cadastrada, diante da abrangência de 

suas atribuições e das possibilidades de emancipação, na perspectiva teórica do agir comunicativo de 

Jürgen Habermas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS  

 

A idéia de que o agente comunitário é o “elo de união” entre os pacientes e o serviço oferecido 

pela unidade básica de saúde está enraizada nas concepções sobre este trabalhador, que qualificamos 

como o protagonista do Programa de Saúde da Família. Tal definição já traz implícita o estado de tensão 

presente nessa mediação, mas não revela, de imediato, a amplitude das suas atribuições como também 

não oferece visibilidade sobre o trabalho exigido para compatibilizar conflitos e dar conta de diferentes 

expectativas e interesses.  

Para compreender tal trabalho permeado por “encontros e desencontros” inerentes a este 

processo de mediação, como também para elaborar uma analise  das diferentes relações envolvidas nas 



complexas situações que compõem esse contexto de trabalho, buscamos o apoio na significativa 

contribuição de Jürgen Habermas, filósofo alemão da segunda geração da Escola de Frankfurt, 

atualmente com 81 anos.     

O percurso intelectual de Habermas tem como ponto de referência a Escola de Frankfurt, 

conhecido movimento intelectual que surgiu em 1924, com a fundação do Instituto de Pesquisa Social 

junto à Universidade de Frankfurt, com a intenção de introduzir o pensamento marxista na Alemanha 

depois da Primeira Guerra Mundial, na perspectiva de uma teoria social crítica com propósitos práticos.   

Na realidade, a Escola de Frankfurt é uma denominação retrospectiva atribuída ao Instituto de 

Pesquisa Social na década de 1950, quando retornou para a Alemanha após mudar de sede 

sucessivamente para Genebra, Paris e Nova York durante o regime nazista. Buscou integrar filosofia e 

sociologia na análise dos fenômenos sociais e construir uma Teoria Crítica por meio de um programa de 

pesquisa interdisciplinar baseado na obra de Marx. Na liderança desse movimento encontramos o 

filósofo, sociólogo e musicólogo Theodor W. Adorno, o filósofo e sociólogo Max Horkheimer, o crítico 

literário Walter Benjamin e o filósofo Herbert Marcuse.   

Essa corrente de pensamento assumiu uma postura radical pessimista depois da experiência da 

Segunda Guerra Mundial, do nazismo e do stalinismo. Para resgatar o projeto e o programa originais da 

Escola de Frankfurt, Habermas percorreu outro caminho e construiu uma teoria em que a razão 

instrumental convive com outro tipo de razão, a razão comunicativa.  

A Teoria da Ação Comunicativa, publicada em 1981, pode ser considerada a principal obra de 

Habermas.  

 

4.1  Razão comunicativa e Agir comunicativo 

                    Os trechos em português foram traduzidos da versão  

           espanhola e são de responsabilidade da autora    

 

 As sociedades industriais modernas inauguraram uma forma de racionalidade denominada 

instrumental, que se define pela organização dos meios adequados para atingir determinados fins ou 

pela escolha entre alternativas estratégicas que possibilitem o alcance de determinados objetivos. 

Essa razão instrumental está estreitamente vinculada ao progresso da ciência em sua recente 

associação histórica com a técnica, de maneira diretamente associada às formas de desenvolvimento do 

trabalho industrial na sociedade capitalista, expandindo os procedimentos e a racionalidade a eles 

inerente para outros setores da vida social.  

No processo de elaboração da teoria da ação comunicativa, Habermas dialogou com autores da 

tradição clássica da Sociologia. Sem desconsiderar os demais interlocutores, achamos importante 

destacar a contribuição de Max Weber. Particularmente n’A ética protestante e o espírito do capitalismo, 

Weber reconstrói as origens do moderno capitalismo empresarial racional, regido pelo direito privado 

burguês e pela dominação das empresas burocráticas e estabelece  correlações entre a ética racional do 

protestantismo ascético e o surgimento da economia capitalista: 

“No nosso estudo, debruçamo-nos sobre aspectos da Reforma que, 

provavelmente, aparecerão como acessórios ou mesmo exteriores à consciência 

verdadeiramente religiosa. Com efeito, apenas procuramos precisar a parte que 



cabe aos fatores religiosos de entre a complexidade de fatores históricos que 

determinam o desenvolvimento da nossa cultura moderna, especificamente 

orientada para os assuntos temporais. Deste modo, pomos simplesmente a 

questão de saber quais, de entre certos conteúdos característicos desta cultura, 

os que se deverão atribuir à influência da Reforma como causa histórica” 

(Weber, 1990, p.59-60).  

Depois de esclarecer cuidadosamente os fundamentos do protestantismo ascético e esboçar as 

bases do ideal de profissão nas diversas seitas que o representam, Weber investigou sua influência na 

vida econômica e o vínculo com o capitalismo:            

“O ascetismo secular protestante atuou com toda a força contra o usufruto 

ilimitado da propriedade e limitou o consumo, especialmente de artigos de luxo. 

Por outro lado, libertou a aquisição de propriedade, no seu aspecto psicológico, 

das inibições da ética tradicionalista, despedaçou as cadeias que entravavam a 

sede de lucro, não apenas legalizando-o, mas considerando-o (num sentido 

figurado) como preceito divino”  

(Weber, 1990, p. 129-130)    

A valoração religiosa do trabalho profissional incessante, continuado e sistemático, como meio 

de ascese mais visível para comprovar a regeneração dos homens e a veracidade da crença, foi um 

importante aspecto considerado por Weber, como alavanca mais poderosa da concepção de vida 

designada por “espírito do capitalismo”.  

 Ao ser transplantado das celas dos conventos para a vida profissional, o ascetismo começou a 

dominar a ética secular contribuindo para a consolidação da economia capitalista moderna, que não 

mais precisou desse apoio após ter adquirido bases mecânicas.  

Em seu trajeto na história, o capitalismo ocidental vinculado ao desenvolvimento da ciência 

passou a atuar com força irresistível sobre a vida das pessoas, e a configurar as sociedades industriais 

modernas caracterizadas por uma racionalidade definida por critérios técnicos de decisão racional: a 

racionalidade instrumental.  

 Embora Habermas tenha aproximação com Weber, define o trabalho como atividade teleológica 

por meio da qual indivíduos socializados interferem no mundo para realizar seus fins:  

“Por trabalho ou ação racional teleológica entendo ou a ação instrumental ou a 

escolha racional ou, então, uma combinação das duas. A ação instrumental 

orienta-se por regras técnicas que se apóiam no saber empírico. Estas regras 

implicam em cada caso prognoses sobre eventos observáveis, físicos ou sociais; 

tais prognoses podem revelar-se verdadeiras ou falsas. O comportamento da 

escolha racional orienta-se por estratégias que se baseiam num saber analítico”  

(Habermas, 2006, p.57).  

 Ao mesmo tempo, distingue trabalho e interação. Esta se caracteriza pela ação comunicativa 

orientada por normas sociais, de vigência obrigatória, alicerçadas nas relações intersubjetivas de pelo 

menos dois sujeitos agentes:  



“Entendo por ação comunicativa uma interação simbolicamente mediada. Ela 

orienta-se segundo normas de vigência obrigatória que definem as expectativas 

recíprocas de comportamento e que têm que ser entendidas e reconhecidas, 

pelo menos, por dois sujeitos agentes. As normas sociais são reforçadas por 

sanções. O seu sentido objetiva-se na comunicação lingüística quotidiana” 

(Habermas, 2006, p.57). 

Esse raciocínio evidencia uma relação recíproca entre trabalho e interação como instâncias 

distintas. A validade das regras e estratégias técnicas depende de enunciados empíricos verdadeiros ou 

analiticamente corretos, enquanto a validade das normas sociais fundamenta-se na intersubjetividade do 

entendimento acerca de intenções e só é assegurada pelo reconhecimento geral das obrigações. Trata-

se de uma relação complementar, de mútua influência:  

“As regras apreendidas da ação racional teleológica equipam-nos com a 

disciplina de habilidades. As normas internalizadas dotam-nos com as estruturas 

da personalidade. As habilidades capacitam-nos para resolver problemas e as 

motivações permitem-nos praticar de conformidade com as normas” (Habermas, 

2006, p.58). 

Dessa maneira, as relações entre trabalho e interação efetivamente são complementares e 

interdependentes, mantém um caráter recíproco de mútua influência. Trata-se de um recurso analítico 

que oferece subsídios para distinguir os processos sociais segundo neles predomine a ação racional 

teleológica ou a interação.  

Formalizadas posteriormente, essas idéias de Habermas tiveram continuidade e foram 

aprofundadas na teoria da ação comunicativa, e nos ajudam a compreender o processo de 

desenvolvimento das sociedades modernas por meio da crescente submissão das ações sociais a 

critérios técnicos de decisão racional, isto é, a critérios de adequação e organização de meios em 

relação a determinados fins.  

A ciência e a técnica se constituem como instâncias de legitimação da dominação ao 

propiciarem mecanismos de manutenção do sistema capitalista, na medida em que promovem o 

crescimento e o aperfeiçoamento das forças produtivas com a introdução de novas tecnologias e 

estratégias.  

Nesse processo de expansão da racionalidade científica, as questões sociais não incluídas na 

perspectiva da economia e da eficácia dos meios, são reconhecidas como subjetivas e até irracionais – 

são desqualificadas, portanto. 

É nesse mesmo processo, ainda, que as instituições cortam a ligação com os fins para as quais 

foram criadas, pois a racionalidade instrumental não questiona se as normas vigentes são justas, mas se 

são eficazes, e assim as questões associadas a valores éticos e morais passam a ser submetidas a 

interesses instrumentais, reduzidas à esfera dos problemas técnicos. 

Queremos salientar que Habermas não se posiciona radicalmente contra a racionalidade 

instrumental da ciência e da técnica em si mesmas. Sua posição intelectual é contra o domínio da 

racionalidade instrumental em esferas de decisão nas quais deve operar outro tipo de racionalidade, 

denominada por ele de racionalidade comunicativa. Nesta, a decisão das pessoas sobre as questões 



sociais deve se basear na disposição de dialogar e alcançar um consenso, sem nenhum tipo de 

imposição coercitiva que caracteriza a dominação. Esta razão comunicativa ou dialógica é o fundamento 

da Teoria da Ação Comunicativa, considerada a principal obra do autor. 

Estruturada em torno da idéia de emancipação humana, a teoria da ação comunicativa está 

articulada à comunicação, é mediada por uma razão inscrita na linguagem e é inerente à própria 

humanidade: a razão comunicativa. Ao orientar as ações sociais, engendra relações humanas 

permeadas pela disposição de alcançar um consenso livre de repressões. 

Em oposição à tendência para a dominação efetuada pelo Estado totalmente administrado, 

encontramos outra tendência, a da comunicabilidade para o diálogo e para o entendimento, como afirma 

Baumgarten (2010, p.5-6):  

“A linguagem é entendida como aquilo que dá a característica essencial ao ser 

humano e como nela está inscrita a tendência à comunicabilidade, por extensão, 

se poderia dizer que esta é também um traço distintivo do ser humano. Esses 

supostos são a base da construção de sua teoria do agir comunicativo e 

Habermas procura encontrar na razão os seus fundamentos”.    

  De acordo com Aragão (2006, p.13), Habermas fundamenta a razão comunicativa como um a 

priori que justifica e determina a condição humana em seu percurso de transformação social. Ao 

pessimismo teórico da primeira geração da Escola de Frankfurt, Habermas contrapõe o otimismo 

democrático das formas de convivência social em que a sociedade civil tem a função de regular e 

controlar a esfera de atuação do Estado:  

“Habermas não nega absolutamente o fato de que há uma forte tendência para a 

dominação total, corporificada na figura do Estado totalmente administrado, que 

é alimentada pela idéia de que a gula do capital deve ser continuamente 

estimulada, pois, à medida que são satisfeitas suas necessidades de expansão, 

melhor se torna o nível de vida das pessoas; apenas contrapõe dialeticamente a 

esta outra tendência, a tendência para a ‘comunicabilidade’, para o diálogo e 

para o consenso, que ele acredita ser imanente à própria humanidade, pois está 

inscrita na linguagem”. 

 Para Habermas, a racionalidade cognitivo-instrumental é reducionista, não é capaz de dar conta 

da complexidade da contemporaneidade porque está instaurada na relação sujeito e objeto, em que há 

um agente e um mundo, o mundo objetivo. Assim, procura elaborar a racionalidade comunicativa 

articulada na relação sujeito e sujeito, que é mediada pela linguagem, uma razão intersubjetiva que tem 

como objetivo o entendimento: 

“O conceito de racionalidade comunicativa possui conotações, que remetem à 

experiência central da capacidade de unificar sem coação e de gerar consenso 

que tem uma fala argumentativa, em que diversos participantes superam a 

subjetividade inicial dos seus pontos de vista e, graças a uma comunidade de 

convicções racionalmente motivada, asseguram-se ao mesmo tempo da unidade 

do mundo objetivo e da intersubjetividade do contexto em que desenvolvem suas 

vidas” (Habermas, 1992 a, p.27)   



O agir comunicativo é concebido por Habermas de maneira a abrir as oportunidades para um 

entendimento em sentido abrangente. Para desenvolver este conceito fundamental, apresenta três 

conceitos básicos de ação empregados na teoria sociológica: ação teleológica, ação regulada por 

normas e ação dramatúrgica.       

Na ação teleológica, o ator visa uma determinada finalidade; em situações dadas escolhe os 

meios mais congruentes, aplicando-os de maneira adequada. O aspecto central do conceito está na 

decisão entre alternativas de ação endereçadas à realização de um propósito. Trata-se de um tipo de 

ação em que o ator calcula e escolhe os meios e fins em termos utilitaristas:    

“A ação teleológica se amplia e se converte em ação estratégica quando o 

cálculo que o agente faz para seu êxito intervém na expectativa de decisões de 

ao menos outro agente que também atua com vistas à realização de seus 

próprios propósitos. Este modelo de ação é interpretado com freqüência em 

termos utilitaristas, então se supõe que o ator elege e calcula os meios e fins a 

partir do ponto de vista da maximização de utilidade ou de expectativas de 

utilidade” (Habermas, 1992 a, p.122-123) 

Uma ação orientada para o êxito é chamada de instrumental quando está sujeita à observância 

de regras de ação técnicas, avaliadas pelo grau de eficácia da intervenção que essa ação representa. 

Uma ação instrumental é denominada de estratégica quando está sujeita à observância de regras de 

escolha racional, avaliadas, por seu lado, pelo grau de influência sobre as decisões de um oponente 

racional.  

Ação regulada por normas refere-se ao comportamento do um ator que se encontra com outros 

atores num grupo social que orienta sua ação por valores comuns. As normas expressam um acordo 

existente no grupo social. O ator particular pode cumprir ou violar essas normas. Seguir uma norma 

significa cumprir uma expectativa de todos os membros: 

 “A expectativa de comportamento não tem sentido cognitivo de expectativa de 

um sucesso previsível, somente o sentido normativo dos integrantes do grupo 

que tem direito a esperar um determinado comportamento”. (Habermas, 1992 a, 

p.123)      

A ação dramatúrgica não faz referência nem a um ator particular nem ao membro de um grupo 

social. Esse tipo de ação refere-se somente aos participantes de uma interação que constitui uns para 

com os outros um público ante o qual se põem a si mesmos em cena. A intenção do ator é criar uma 

determinada imagem de si mesmo, controlando o acesso dos outros atores na  esfera dos próprios 

sentimentos, pensamentos e desejos:  

“O conceito aqui central é o de auto encenação, significa, portanto, não um 

comportamento expressivo espontâneo, mas uma estilização da expressão das 

próprias vivências, visando os espectadores” (Habermas, 1992 a, p.124). 

O conceito de ação teleológica pressupõe relações entre um ator e um mundo objetivo definido 

como totalidade de estados de coisas existentes que podem ser produzidas mediante uma intervenção 

adequada. Nesse modelo, o agente está dotado de um “complexo cognitivo-volitivo” que possibilita 



formar opiniões sobre esse mundo e desenvolver intenções com a finalidade de trazer à existência as 

coisas desejadas.  

 As manifestações do ator podem ser ajuizadas por um terceiro no tocante ao seu ajuste ou 

desajuste com o mundo. Dessa maneira, as afirmações podem ser verdadeiras ou falsas e as 

intervenções podem levar ao êxito ou ao fracasso, segundo critérios de verdade e de eficácia. 

 Tanto o conceito de ação teleológica como o de ação estratégica pressupõe um só mundo, que 

nesse caso é o mundo objetivo. No caso da ação estratégica temos ao menos dois atores que agem 

para alcançar um determinado fim e que executam seus propósitos procurando influenciar as decisões 

do outro. O resultado da ação depende de outros atores que também se orientam na consecução de 

seus próprios êxitos. O comportamento cooperativo só surge na medida em que este se enquadra no 

cálculo egocêntrico de utilidades: 

“Na medida em que os atores estão exclusivamente orientados para o sucesso, 

isto é, para as conseqüências do seu agir, eles tentam alcançar os objetivos de 

sua ação influindo externamente, por meio de armas ou bens, ameaças ou 

seduções, sobre a definição da situação ou sobre as decisões ou motivos de 

seus adversários. A coordenação das ações de sujeitos que se relacionam dessa 

maneira, isto é, estrategicamente, depende da maneira como se entrosam os 

cálculos de ganho egocêntricos. O grau de cooperação e estabilidade resulta 

então das faixas de interesses dos participantes”. 

 (Habermas, 2003, p.164-165)  

O conceito de ação regulada por normas pressupõe, por seu lado, a relação entre um ator e dois 

mundos, o mundo objetivo de estados de coisas existentes e o mundo social a que pertence o próprio 

ator com suas interações reguladas por um contexto normativo que define quais relações interpessoais 

são legítimas. Uma norma apresenta validade social quando é reconhecida pelos destinatários como 

válida e justificada: 

“Estas considerações tratam de fazer ver que o modelo normativo de ação não 

somente dota o agente de um complexo cognitivo, mas também de um complexo 

motivacional que possibilita um comportamento conforme as normas. O modelo 

normativo de ação está associado a um modelo de aprendizagem que dá conta 

da interiorização de valores.” (Habermas,1992 a, p.129)  

Os valores materializados nas normas vigentes adquirem força motivadora da ação na medida 

em que representam um padrão de interpretação das necessidades no círculo de destinatários daquelas 

normas, e que nos processos de aprendizado, se convertem em padrões de percepção das próprias 

necessidades. 

 O conceito de ação dramatúrgica exige o pressuposto de um mundo subjetivo com o qual o ator 

se relaciona, ao colocar-se a si mesmo em cena. De certo modo, as qualidades da ação dramatúrgica 

estão assentadas numa estrutura de ação teleológica, pois para chegar a certos propósitos, algumas 

pessoas controlam o estilo de suas ações, sobrepondo-os a outras atividades.  

Dessa maneira, a escala da auto-encenação vai desde a comunicação sincera das próprias 

intenções, desejos, estados de ânimo, etc. até a manipulação cínica das impressões que o ator causa 



aos outros; em casos extremos, o ator pode se encontrar inteiramente envolvido em seu próprio jogo, 

convencendo-se sinceramente da impressão de realidade que está encenando, como se fosse 

verdadeira.  

 De maneira distinta, o conceito de ação comunicativa se refere à interação de ao menos dois 

sujeitos capazes de estabelecer uma relação interpessoal por meio da linguagem (verbal ou não):  

“Os atores buscam entender-se sobre uma situação de ação para poder assim 

coordenar de comum acordo seus planos de ação e com eles suas ações. O 

conceito central é de interpretação, se referindo primordialmente a uma 

negociação de definições de uma situação suscetível de consenso”. (Habermas, 

1992 a, p.124)   

A linguagem se apresenta como meio de entendimento abrangente, em que os sujeitos falantes 

e agentes podem se relacionar com mais de um mundo:   

“Somente o conceito de ação comunicativa pressupõe a linguagem como um 

meio de entendimento sem mais abreviações, em que falantes e ouvintes se 

referem, a partir do horizonte pré-interpretado que representa seu mundo da 

vida, simultaneamente a algo no mundo objetivo, no mundo social e no mundo 

subjetivo, para negociar definições da situação que podem ser compartilhadas 

por todos”. (Habermas, 1992 a, p.137-138)  

De acordo com Cohn (1993), o que Habermas enfatiza na linguagem é seu papel de meio de 

coordenação das ações dos atores individuais que se comunicam entre si. Dessa maneira, o que 

interessa não são as regras de relações entre os signos (uma sintática), nem as relações entre 

significantes lingüísticos e as suas referências (uma semântica), mas o que de fato importa é a relação 

entre a linguagem e seus falantes (uma pragmática), ou seja, as relações que se estabelecem entre 

falantes e ouvintes quando interagem entre si.    

Voltado para essa perspectiva pragmática, Habermas inseriu a noção de ato de fala da teoria de 

Austin – ao dialogar, as pessoas não só se reportam a eventos ou estados de coisas como também 

estão realizando ações. Os atos de fala são de três tipos: atos locucionários (o falante diz algo), atos 

ilocucionários (o falante realiza uma ação ao dizer algo), atos perlocucionários (o falante quer causar um 

efeito sobre o ouvinte).  

Na ação comunicativa os atos de fala visam fins ilocucionários enquanto na ação estratégica 

visam provocar efeitos perlocucionários: 

“Levo em conta, pois, como ação comunicativa aquelas interações mediadas 

lingüisticamente em que todos os participantes buscam com seus atos de fala 

fins ilocucionários e somente fins ilocucionários. As interações em que ao menos 

um dos participantes pretende com seus atos de fala provocar efeitos 

perlocucionários em seu interlocutor, as considero como ação estratégica 

mediada linguisticamente.”   (Habermas, 1992 a, p.378)     

A oferta de um ato de fala ilocuccionário suscita uma garantia assumida pelo falante que pode 

servir de motivação racional à adesão do ouvinte: 



“Enquanto que no agir estratégico um atua sobre o outro para ensejar a 

continuação desejada de uma interação, no agir comunicativo um é motivado 

racionalmente pelo outro para uma ação de adesão – e isso em virtude do efeito 

ilocucionário de comprometimento que a oferta de um ato de fala suscita”.   

(Habermas, 2003, p.79)  

Do ponto de vista pragmático a linguagem é relevante na ação comunicativa uma vez que os 

falantes, ao fazerem uso de sentenças, orientam-se ao entendimento por um processo de integração dos 

três conceitos de mundo com os quais se relacionam: o mundo objetivo – conjunto de todas as coisas 

sobre as quais são possíveis enunciados verdadeiros; o mundo social – conjunto de todas as relações 

interpessoais legitimamente reguladas; e o mundo subjetivo – totalidade de vivências do falante, em que 

este tem um acesso privilegiado. 

Como vemos, as manifestações comunicativas estão inseridas ao mesmo tempo em diversas 

relações com os três mundos, mesmo que enfatizem tematicamente apenas um mundo. Falantes e 

ouvintes usam o sistema de referência que constitui os três mundos como marco de interpretação dentro 

do qual se elaboram definições comuns da situação de ação em andamento.  

Por outro lado, nos outros tipos de ação, a linguagem é concebida de maneira unilateral. Na 

ação teleológica, serve de meio para que os falantes se orientem por seu próprio êxito, influenciando-se 

mutuamente com a finalidade de mudar as opiniões de oponentes, de acordo com seus próprios 

propósitos. No conceito normativo, a linguagem é compreendida como um meio de transmissão de 

valores culturais, enquanto na ação dramatúrgica, a linguagem assume forma estilística e estética de 

expressão para manifestar uma auto-encenação. 

 Para que o entendimento seja um mecanismo coordenador da ação comunicativa, é preciso que 

os participantes da interação considerem as manifestações como legítimas, adequadas e que 

reconheçam intersubjetivamente, pretensões de validade recíprocas:  

“O conceito de ação comunicativa pressupõe a linguagem como um meio em 

que tem lugar um tipo de processo de entendimento em cujo transcurso os 

participantes, ao se relacionarem com o mundo, se apresentam uns frente aos 

outros com pretensões de validade que podem ser reconhecidas ou 

questionadas.”  

(Habermas, 1992 a, p.143) 

Assim, a ação comunicativa envolve reivindicações de validade sobre o que nela se comunica. A 

validade das posições assumidas pelos participantes da interação é passível de defesa ou de 

contestação mediante a apresentação de razões, na forma de argumentos, num processo de 

comunicação que conduz a um consenso racional. 

Ao se orientar pelo entendimento, o ator deve se manifestar de maneira inteligível e estabelecer 

explicitamente três pretensões de validade: 1) que o enunciado do que se comunica sobre os estados de 

coisas objetivos seja verdadeiro; 2) que o ato de fala seja correto em relação ao contexto normativo 

vigente que rege as relações interpessoais; e 3) que a intenção expressa pelo falante coincida realmente 

com o que ele pensa.  



Ao serem reconhecidas ou questionadas, as pretensões de validade servem de critério de ajuste 

ou desajuste entre os atos de fala e os três mundos em que os atores se relacionam: o mundo objetivo, 

que corresponde a uma pretensão de verdade; o mundo social, com pretensão de retidão; e o mundo 

subjetivo, expressando pretensão de sinceridade: 

“O falante pretende, pois, verdade para os enunciados e para as pressuposições 

de existência, retidão para as ações legitimamente reguladas e para o contexto 

normativo destas, e veracidade para a manifestação de suas vivências 

subjetivas”  

(Habermas,1992 a, p.144)  

 A verdade dos enunciados e pressuposições expressa a correspondência entre o que o falante 

diz e a realidade objetiva dos estados de coisas, permitindo  ao ouvinte reconhecer e assumir o conteúdo 

do que é dito. A retidão ou correção das normas possibilita o estabelecimento de relações interpessoais 

legítimas, pois falantes e ouvintes compartilham valores éticos e morais. E, finalmente, a sinceridade das 

vivências subjetivas promove relações de confiança entre os interlocutores que reconhecem as opiniões, 

as intenções e sentimentos manifestados como verazes e autênticos.             

 Nos processos cooperativos de interpretação nenhum dos implicados tem qualquer 

exclusividade interpretativa - para ambas as partes a tarefa de interpretação consiste em incluir a 

interpretação do outro na própria interpretação da situação, de maneira que exista consenso entre 

definições anteriormente diferentes. 

Mesmo que a manifestação se refira com clareza para uma determinada pretensão de validade, 

as demais não estão excluídas da comunicação. Na ação comunicativa o ouvinte que aceita a pretensão 

de validade expressa concretamente, reconhece também as outras que estão propostas implicitamente; 

ou então deve explicar os motivos de sua divergência. Por exemplo, quando um ouvinte aceita a verdade 

de uma afirmação e ao mesmo tempo duvida da veracidade do falante ou da adequação normativa de 

sua transmissão, não é possível produzir um consenso.    

 Como meio de comunicação a linguagem serve ao entendimento, permitindo aos atores 

coordenar ações entre si e buscar cada um determinadas metas, desencadeando ações de cooperação 

que não se esgotam no ato de entendimento construído ao final da interpretação.  

 Observemos que a estrutura teleológica está presente em todos os conceitos de ação social, 

distinguindo-se entre si pela maneira com que delineiam a coordenação das ações teleológicas dos 

participantes da interação: 

“Como sistema de cálculos egocêntricos de utilidade (nos quais o grau de 

conflito e de cooperação varia em função dos interesses que estão em jogo); 

como um acordo sobre valores e normas regulado pela tradição e socialização, 

que assegura a integração social; como relação consensual entre um público e 

seus atores; e como no caso da ação comunicativa, entendimento no sentido de 

um processo cooperativo de interpretação”. (Habermas, 1992 a, p.146)  

 As ações comunicativas não são orientadas pelo cálculo egocêntrico de resultados e sim por 

atos de entendimento. Não é o próprio êxito que orienta os participantes dessas ações, uma vez que os 

fins individuais estão sujeitos à condição de que os respectivos planos de ação possam harmonizar-se 



entre si, sobre a base de uma definição comum da situação. Por esses motivos, a ação comunicativa 

requer negociações de sentidos em cada situação como componente essencial da tarefa interpretativa.   

Conforme podemos observar, as ações sociais concretas podem ser diferenciadas conforme 

seja a orientação dos participantes em direção ao êxito ou ao entendimento: 

“Os processos de entendimento têm como meta um acordo que satisfaça as 

condições de um consenso, racionalmente motivado, ao conteúdo da emissão. 

Um acordo alcançado comunicativamente tem que ter uma base racional; quer 

dizer, não pode ser imposto por nenhuma das partes”. (Habermas, 1992 a, 

p.368)   

O conceito de ação comunicativa como ação orientada ao entendimento pressupõe um acordo 

compartilhado, racionalmente motivado, que tem como base o reconhecimento intersubjetivo das 

pretensões de validade e a exclusão de qualquer forma de coerção, seja interna ou externa. Assim, 

apenas os atos de fala em que o falante vincula pretensões de validade suscetíveis de crítica, são 

considerados determinantes do agir comunicativo.  

 Nem toda interação mediada linguisticamente representa um exemplo de ação orientada ao 

entendimento. Certamente existem acordos forçados, claramente produzidos por um poder externo ou 

mediante o uso de violência, mas estes não podem constar como acordos, pois não se fundamentam em 

convicções comuns.  

 A razão comunicativa se manifesta na intenção dialógica social entre dois indivíduos, pelo 

menos, que interagem de forma espontânea no diálogo cotidiano ou na forma de um discurso 

racionalmente fundamentado, situação em que se tem a legítima expectativa de contestação por algum 

contra-argumento igualmente fundamentado (Pinent, 2004).  

 Assim, durante o processo comunicativo, uma ou mais pretensões de validade podem ser 

contestadas nas situações em que existem desacordos. A prática da argumentação permite continuar a 

ação comunicativa, sem apelar para a ação estratégia ou mesmo para o uso direto da força.  

A argumentação é um tipo de discurso em que os participantes discutem exigências de validade 

contestadas, tentando defendê-las ou criticá-las por meio de argumentos, onde a “força” de um 

argumento é avaliada pela solidez e coerência das razões apresentadas naquele contexto. No discurso 

comunicativo, a discussão está voltada para a investigação cooperativa da verdade, sob a orientação de 

um argumento racional consistente.  

Para Peduzzi (2007, p. 37) a situação de discurso permite recompor de maneira racional o 

consenso sobre as pretensões de validade que se tornaram problemáticas:  

“Os interlocutores estão sempre estabelecendo reciprocamente pretensões de 

validade acerca do que é dito. Para que se mantenha o diálogo, é preciso, em 

todo o transcurso da comunicação, compartilhar acordos quanto aos regimes de 

validação através da argumentação e da intelecção”.  

Nesta modalidade de ação, portanto, verdades antes consideradas válidas e inabaláveis podem 

ser questionadas, assim como precisam ser justificadas as normas e valores que as permeiam. Neste 

raciocínio, as relações sociais são consideradas resultado de uma negociação por meio da qual se 

busca o consenso e respeita-se a reciprocidade, sempre definida pelo melhor argumento.  



 

 

 

 

 

 

4.2 Colonização do mundo da vida    

 

Para Habermas a sociedade diferencia-se em sistema e mundo da vida.  

O mundo da vida pode ser descrito como um acervo de padrões de interpretação transmitidos 

culturalmente e organizados linguisticamente, constituindo a fonte de significados acionados pela ação 

comunicativa e coordenados pela linguagem.  

Em busca do entendimento, as pessoas constroem direta ou indiretamente o contexto social da 

vida, criando objetos simbólicos. Tais objetos formam estruturas de conhecimento pré-teórico que 

constituem um pano de fundo comum a partir do qual os indivíduos socializados se abastecem para 

compreender, interpretar e agir sobre o mundo – o mundo da vida (Aragão, 2006). 

Mediada pela linguagem, a interação entre sujeitos ocorre dentro de um mundo da vida 

intersubjetivamente compartilhado, dado que essa mediação tem a função de formar o contexto e de 

prover os recursos para a ação comunicativa, como afirma Melo (2005 b): 

“O mundo da vida é o conjunto de saberes pré-teóricos, implícitos, e que, 

compartilhados pelos participantes da interação e colocados às suas ‘costas’, 

formam o horizonte da situação que vivenciam e garantem os recursos utilizados 

por eles para que se entendam uns com os outros numa dada situação”. (p.170)     

O mundo da vida está presente em cada oportunidade de interação, como o pano de fundo de 

um cenário: 

“De certo modo, o mundo da vida ao qual os participantes da interação 

pertencem está sempre presente; porém somente na maneira de um pano de 

fundo de uma cena atual.”  

(Habermas, 1992 b, p.176)  

O mundo da vida forma uma rede de referências incluídas na situação de ação. Funciona como 

um depósito de auto-evidências ou de convicções não questionáveis, que os participantes da 

comunicação fazem uso nos processos cooperativos de interpretação. Este acervo de saber oferece, aos 

participantes da comunicação, convicções não problemáticas, convicções supostas como garantidas, 

que formam em cada caso o contexto dos processos de entendimento, em que os participantes fazem 

uso de definições reconhecidas da situação ou negociam novas definições:  

“Na prática comunicativa cotidiana não há situações absolutamente 

desconhecidas. Na realidade, as novas situações emergem de um 

mundo da vida que está construído a partir de um acervo cultural de 

saber que nos é sempre familiar.” (Habermas, 1992 b, p.178)  



Essa concepção de mundo da vida admite transcendência com relação aos elementos da 

situação de ação e dos conceitos formais de mundo. São as estruturas do mundo da vida que delineiam 

as formas de intersubjetividade inseridas no entendimento possível: 

“O mundo da vida é, por assim dizer, o lugar transcendental em que 

falantes e ouvintes se encontram, onde podem propor reciprocamente 

pretensões de que suas asserções se ajustam ao mundo (objetivo, 

subjetivo ou social); onde podem criticar e demonstrar os fundamentos 

dessas pretensões de validade, resolver seus desacordos e chegar a um 

acordo.”  

(Habermas, 1992 b, p.179)  

O mundo da vida é constitutivo do entendimento em si, enquanto os conceitos formais de mundo 

formam um sistema de referência sobre o que o entendimento é possível. Falantes e ouvintes se 

entendem a partir do mundo da vida que lhes é comum, sobre algo, tanto no mundo objetivo, como no 

mundo social e no mundo subjetivo.    

 De acordo com esse enfoque, os padrões culturais de interpretação, de valoração e de 

expressão, fornecem proveitosos recursos para o desempenho interpretativo dos participantes da 

interação, ao permitirem negociar uma definição comum da situação em direção a um consenso sobre 

algo.   

 Esta concepção de mundo da vida transmitido culturalmente foi ampliada por Habermas para 

abranger também arranjos institucionais da sociedade e  estruturas de personalidade. Uma ampliação 

necessária pois, ao alcançar um entendimento sobre algo no mundo, os atores também participam de 

interações por meio das quais desenvolvem, confirmam e renovam o pertencimento a grupos sociais e 

suas próprias identidades (Aragão, 2006).  

 A ação comunicativa se apresenta, então, como um processo circular em que o ator é ao mesmo 

tempo o iniciador dos atos que lhes são atribuíveis e o produto das tradições, dos grupos solidários aos 

quais pertence e dos processos de socialização e de aprendizagem a que está sujeito: 

“Ao se entenderem sobre uma situação, os participantes se encontram numa 

tradição cultural de que fazem uso e que simultaneamente renovam; ao 

coordenar suas ações através do reconhecimento intersubjetivo de pretensões 

de validade suscetíveis de crítica, os participantes da interação estão se 

apoiando no pertencimento a grupos sociais cuja integração simultaneamente 

ratificam; ao tomar parte em interações com pessoas de referência que já são 

agentes competentes, a criança internaliza as orientações valorativas de seu 

grupo social e adquire capacidades generalizadas de ação”.  

(Habermas, 1992 b, p. 195-196)      

 Além de servir à tradição e à renovação do saber cultural, a ação comunicativa auxilia a 

integração social solidária e promove a formação de identidades pessoais:   

“As estruturas simbólicas do mundo da vida se reproduzem pela via da 

continuação do saber válido, da estabilização da solidariedade nos grupos e da 



formação de atores capazes de responder por suas ações.” (Habermas, 1992 b, 

p.196) 

 Cultura, sociedade e personalidade são estruturas formadoras do mundo da vida, como seus 

componentes invariantes, atemporais. Por outro lado, os conteúdos passíveis de validade discursiva, 

específicos de uma forma de cultura, de um tipo de sociedade e de uma determinada personalidade, são 

socialmente condicionados, variam no tempo, na história e conformam espaços para a aprendizagem e a 

evolução.    

Habermas chama de cultura o acervo de saber em que os participantes na comunicação se 

abastecem de interpretações para  se entenderem sobre algo no mundo; sociedade, por sua vez, é 

definida como as ordens legítimas que regulam o pertencimento a grupos sociais dos participantes da 

interação, assegurando com isso a solidariedade.  E chama de personalidade as competências que 

fazem um sujeito capaz de linguagem e de ação, isto é, que o capacita para tomar parte em processos 

de entendimento e para afirmar nesses mesmos processos sua própria identidade. 

A trama de interações de que resulta a prática comunicativa cotidiana possibilita a reprodução da 

cultura, da sociedade e da personalidade. A reprodução simbólica do mundo da vida se cumpre na ação 

comunicativa enquanto a reprodução material se desenvolve por meio da ação teleológica:  

“Tais processos de reprodução só se referem às estruturas simbólicas do mundo 

da vida. Destes temos que distinguir a manutenção do substrato material do 

mundo da vida. A reprodução material se cumpre por meio da ação teleológica 

com que os indivíduos socializados interferem no mundo para realizar seus fins”. 

(Habermas, 1992 b, p.197)  

A contrapartida do mundo da vida é o sistema. Podemos considerar como sistema, as estruturas 

que formam e reproduzem a sociedade no seu nível material e institucional, conformando dois 

subsistemas: a economia de mercado e a administração estatal moderna, que se caracterizam pela 

razão instrumental que coordena ações orientadas ao êxito, segundo critérios de eficácia realizados por 

meio do dinheiro e do poder administrativo.    

O saber orientador das ações nos subsistemas é inadequado para garantir os processos de 

reprodução simbólica do mundo da vida, pois desconsidera as questões subjetivas relativas às crenças e 

valores éticos e morais, que dizem respeito ao ser humano e a seu íntimo. Portanto, dinheiro e poder 

administrativo são meios inadequados para coordenar os processos de reprodução cultural, de 

integração social e de socialização.  

De acordo com Netto (1993, p.60), o raciocínio desenvolvido por Habermas registra um déficit de 

racionalidade na modernidade, como resultado da dominância da racionalidade cognitivo-instrumental 

sobre a razão comunicativa: 

“O que se encontra esgotado não é a razão como tal, mas aquela que se 

expressa univocamente na racionalidade cognitivo-instrumental. Na crise da 

modernidade, não se verifica uma falência da razão, nem ela se deve a uma 

saturação da racionalidade. Antes, o que aí se registra é um déficit de 

racionalidade: a dominância cognitivo-instrumental não propiciou o 

desenvolvimento da razão comunicativa.”  



Tal processo de racionalização cultural e social conduz a uma ampliação da complexidade 

sistêmica caracterizada pela institucionalização da economia capitalista e do Estado moderno, que 

propicia um movimento de autonomização destes subsistemas dos contextos da ação comunicativa, 

levando à cisão entre sistema e mundo da vida: 

“A racionalização do mundo da vida faz com que a integração da sociedade se 

polarize em direção a meios de controle independentes da linguagem, permitindo 

com isso um desacoplamento de âmbitos de ação formalmente organizados, os 

quais agora atuam por sua vez, como realidade objetivada, sobre os contextos 

da ação comunicativa, em oposição ao mundo da vida marginalizado”. 

(Habermas, 1992 b, p. 451) 

Nessa estrutura, as relações sociais não são mais integradas pelo mecanismo do entendimento 

mútuo. As organizações vão conquistando autonomia e consolidam um tipo de sociabilidade livre de 

normas e assim, mediante uma demarcação “neutralizadora”, tornam-se indiferentes às estruturas 

simbólicas do mundo da vida: 

 

“Através dos meios dinheiro e poder os subsistemas Economia e Estado são 

diferenciados de um complexo institucional estabelecido dentro do horizonte do 

mundo da vida; surgem domínios de ação formalmente organizados, que não 

são mais integrados através do mecanismo do entendimento mútuo, que se 

desviam dos contextos do mundo da vida e se solidificam num tipo de 

sociabilidade livre de normas. Com essas novas organizações, surgem 

perspectivas sistêmicas, das quais o mundo da vida está distanciado e percebido 

como um elemento do meio ambiente circundante ao sistema. As organizações 

ganham autonomia através de uma demarcação neutralizadora frente às 

estruturas simbólicas do mundo da vida; com isso se tornam peculiarmente 

indiferentes à cultura, à sociedade, e à personalidade.”  (Habermas, 1992 b, 

p.435-436)  

Ao suprimir formas de integração social coordenadas pelo entendimento completa-se o domínio 

exercido pela razão instrumental sobre a razão comunicativa, instaurando perturbações na reprodução 

simbólica do mundo da vida. Esse processo de dominação é denominado de colonização do mundo da 

vida, levando ao aparecimento de patologias sociais nas sociedades modernas. 

Para colonizar o mundo da vida, o capitalismo se vale da ciência e da técnica como meios de 

legitimação ideológica dessa dominação, substituindo o entendimento cultural referido ao mundo social 

da vida por um processo de coisificação dos próprios homens:  

“A eficácia peculiar desta ideologia reside em dissociar a auto-compreensão da 

sociedade do sistema de referência da ação comunicativa e dos conceitos da 

interação simbolicamente mediada, e em substituí-lo por um modelo científico. 

Em igual medida, a auto-compreensão culturalmente determinada de um mundo 

social da vida é substituída pela auto-coisificação dos homens, sob as categorias 



da ação racional dirigida a fins e do comportamento adaptativo” (Habermas, 

2006, p.74) 

Historicamente, a ação comunicativa orientada por um sentido linguisticamente articulado 

pressuposto pela interiorização de normas, é dissolvida numa amplitude cada vez maior por modos de 

comportamentos estruturalmente condicionados pela ação racional dirigida a fins.  

As sociedades industriais avançadas parecem se aproximar de um tipo de controle do 

comportamento dirigido mais por estímulos externos do que por normas, sob a pressão da estrutura da 

ação racional dirigida a fins. O aumento desse comportamento adaptativo é só o reverso de uma erosão 

contínua da esfera da interação linguisticamente mediada. A força da ideologia está em ocultar esse 

processo: 

 

“A ideologia de fundo um tanto vítrea, hoje dominante, que faz da ciência um 

feitiço, é mais irresistível e de maior alcance do que as ideologias de tipo antigo, 

já que com a dissimulação das questões não só justifica o interesse parcial de 

dominação de uma determinada classe e reprime a necessidade parcial de 

emancipação por parte de outra classe, mas também afeta o interesse 

emancipador como tal do gênero humano.”  (Habermas, 2006, p.80) 

Na visão de Habermas, a “antiga” ideologia, cuja função era impedir o questionamento dos 

alicerces do poder ao apresentar as normas vigentes como legítimas e inquestionáveis, foi substituída 

pela ideologia tecnocrática que tenta impedir o questionamento do poder não mais pela legitimidade das 

normas e sim pela sua supressão; e o poder é legitimado, porque obedece a regras técnicas das quais 

se exige eficácia e não justiça.   

Juntamente com Reese-Schäfer (2008, p. 46), queremos salientar na percepção de Habermas, 

que o problema da sociedade moderna não está na complexidade do sistema e nem na racionalização 

das visões de mundo, mas na dominação da prática comunicativa pelo modelo econômico e burocrático 

capitalista, como afirma: 

“A idéia central da teoria do agir comunicativo é a seguinte: é possível atribuir as 

patologias da Modernidade, sem nenhuma exceção, à invasão da racionalidade 

econômica e burocrática em esferas do mundo da vida, às quais essas formas 

de racionalidade não são adequadas e, por isso, levam a perdas de liberdade e 

de sentido. O agir comunicativo é concebido por Habermas de modo a abrir as 

oportunidades para um entendimento em sentido abrangente, não restritivo”.  

A intromissão da razão instrumental nos domínios que pertencem à razão comunicativa gera 

distúrbios ameaçadores à sociedade como um todo. A expansão dos subsistemas responsáveis pela 

reprodução material possibilita que relações contratuais econômicas e jurídicas do direito burguês 

ocupem o espaço de realização das relações sociais éticas e morais. É a perda da dimensão social de 

moralidade em prol da prevalência de uma moral individualista. 

Assim, na ação comunicativa assume a possibilidade de emancipação das formas de dominação 

social, pois as decisões são tomadas mediante consensos negociados por meio de argumentos racionais 

livres de qualquer tipo de imposição. Se por um lado, a razão instrumental caracteriza-se por subjugar, 



controlar, dominar a natureza e os homens; a razão comunicativa por outro lado, incorporada em 

práticas comunicativas diárias, é capaz de criticá-los, aproximá-los e libertá-los, na medida em que 

resiste aos ditames da razão instrumental. 

 Aragão (2006) afirma que a ação comunicativa é o meio de emancipação objetiva das formas de 

dominação, uma vez que sua associação à capacidade de aprendizagem dos indivíduos pode ser 

ampliada para as sociedades como um todo. Habermas constrói então, uma analogia entre o 

aprendizado individual e o social coletivo: assim como os indivíduos, as sociedades só podem evoluir se 

conseguirem aprender com seus erros.  

Com esta formulação, Habermas demonstra interesse por Jean Piaget e, principalmente, pela 

teoria evolutiva do americano Lawrence Kohlberg que aplicou o método piagetiano do desenvolvimento 

da competência cognitiva ao desenvolvimento da competência moral nos indivíduos:  

“Existe um manifesto paralelismo entre a teoria piagetiana do desenvolvimento 

cognitivo (no sentido estrito) e a teoria kohlbergiana do desenvolvimento moral. 

Ambas visam a explicação de competências, definidas como capacidades de 

resolver determinadas classes de problemas empírico-analíticos ou moral-

práticos.”  

(Habermas, 2003, p. 49-50)  

Kohlberg compartilha com Piaget um conceito de aprendizagem construtivista que se 

fundamenta nas seguintes suposições: 

“Primeiro, a suposição de que o saber em geral pode ser analisado como um 

produto de processos de aprendizagem; depois, que o aprendizado é um 

processo de solução de problemas no qual o sujeito que aprende está 

ativamente envolvido; e, finalmente, que o processo de aprendizagem é guiado 

pelos discernimentos dos próprios sujeitos diretamente envolvidos nesse 

processo”.  (Habermas, 2003, p.50) 

Seguindo essa linha de pensamento é que Kohlberg elaborou sua teoria dos vários níveis de 

desenvolvimento moral que o sujeito pode percorrer desde a infância, cada nível representando uma 

possibilidade mais sofisticada e complexa de responder aos problemas colocados por dilemas morais.  

Este modelo pode ser considerado evolutivo, pois a cada nível, os indivíduos tornam-se mais 

aptos para lidar com a complexidade da vida social e moral. Em seu estágio mais avançado, no lugar de 

regras tradicionais ou de padrões de comportamento dominantes, o sujeito orienta seu agir com base em 

princípios universais; e no plano da sociedade, as disputas e conflitos seriam resolvidos de acordo com 

uma ética também baseada em princípios universais de justiça e de respeito à dignidade humana. 

Ao retomar essas idéias, Habermas constrói um raciocínio em que a sociedade pode 

desenvolver e aprimorar as relações éticas e morais em sua trajetória histórica e introduz a contribuição 

significativa da razão comunicativa e do agir orientado ao entendimento mútuo. Nessa direção, 

consensos são negociados sobre valores e normas através de argumentos racionais livres assentados 

no reconhecimento intersubjetivo das pretensões de verdade para o mundo objetivo, de correção para 

algo no mundo social e de sinceridade para o mundo subjetivo. 



Para Cohn (1993, p.74) o caráter fecundo da construção analítica de Habermas está na idéia 

central de que é possível alcançar livremente consensos bem alicerçados por razões, apesar de todos os 

estorvos empiricamente observáveis: 

“A idéia de que o desenvolvimento de competências comunicativas, na sua 

acepção mais ampla (vale dizer, da capacidade de questionar e fundamentar 

argumentativamente reivindicações de validade para posições assumidas na 

interação social) abre, no horizonte, a possibilidade de se alcançarem consensos 

bem fundados por razões basta, por si só, para alimentar um programa de 

pesquisa dos mais instigantes do pensamento social na segunda metade deste 

século”.    

Mediante o intercâmbio de atores competentes estabelecido na ação comunicativa, a perspectiva 

de Habermas oferece-nos a possibilidade de alcançar livremente consensos racionais e os fundamentos 

para uma análise social que seja ao mesmo tempo crítica das condições existentes e voltada para a 

emancipação humana.  

 Ao denunciar a colonização do mundo da vida pelo capitalismo, a prática comunicativa promove 

consensos livres de imposições, mesmo que falíveis e sempre modificáveis, apontando possíveis 

horizontes de emancipação. 

 Suas significativas contribuições nos servem de inspiração para compreender as ações de 

mediação dos agentes comunitários no encontro intersubjetivo entre as equipes de saúde do PSF e seus 

pacientes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. UMA METODOLOGIA DE OBSERVAÇÃO E DE ESCUTA  

 

 Reconhecer a singularidade da intermediação efetuada por agentes comunitários de saúde no 

contexto do PSF implica buscar recursos para apreender os sentidos que esses atores sociais atribuem 



aos objetos e às ações sociais que desenvolvem e entender os significados inerentes aos atos e às 

relações sociais.  

Posto que a realidade social é o próprio dinamismo da vida individual e coletiva, com toda a 

riqueza de crenças, valores e significados, tentamos atiçar nossas próprias percepções como sugerido 

por Minayo (1992, 1994), atentas inclusive ao seu alerta:  

“O conjunto de técnicas constitui um instrumental secundário em relação à teoria, 

mas importante enquanto cuidado metódico de trabalho. Elas encaminham para 

a prática as questões formuladas abstratamente. Seu endeusamento e reificação 

conduzem ao empirismo tão freqüente ainda nas ciências sociais. Mas o 

contrário, isto é, a excessiva teorização e a pouca disposição de instrumentos 

para abordar a realidade, provenientes de uma perspectiva pouco heurística, 

conduzem a divagações abstratas ou pouco precisas em relação ao objeto de 

estudo”. (Minayo, 1992, p.23) 

É preciso captar o significado dos procedimentos e operações, numa postura de atenção ao 

esforço intelectual silencioso que acompanha o desenrolar da pesquisa para que esta não se limite ao 

conjunto de instrumentos técnicos empregados para se abordar o social (Queiroz, 1983).  

Aproximamo-nos assim de um estudo etnográfico. O termo “etnografia” apresenta dois sentidos: 

a) um conjunto de técnicas para coletar informações sobre os hábitos, valores, crenças, práticas e 

comportamentos de um grupo social; e b) um relatório escrito resultante do emprego dessas técnicas 

(André, 1995).  

Como etapa necessária ao conhecimento antropológico fundado na observação empírica, na 

coleta de dados e em documentos, a etnografia resulta na construção de um texto sobre o contexto 

estudado, na matéria prima da análise. Esta, por sua vez, oferece algumas insinuações comparativas 

baseadas em interpretações que sejam válidas para o conhecimento daquele problema no contexto de 

relações que procuramos destacar (Novais, 2004).  

Focar o particular remete-nos a um estudo de caso, mas caso particular re-engendrado a todo o 

momento na relação com o quadro geral – constrói sua própria história no entroncamento das histórias 

que o construíram.  

 Lüdke e André (1986) destacaram as especificidades do estudo de caso como uma abordagem 

que procura revelar a multiplicidade de dimensões presentes numa situação problematizada, 

evidenciando a inter-relação entre seus componentes no contexto em que as ações, percepções e 

interações ocorrem, detectando novas dimensões que poderão ser acrescentadas durante o andamento 

do estudo.   

Nossa pesquisa compõe um estudo etnográfico que buscou “dar voz” aos agentes comunitários 

por meio da observação e da escuta, para apreender suas concepções sobre o próprio trabalho, no 

intuito de compreender o contexto de mediação em que atuam na condição de elo de união entre a 

população e a unidade básica de saúde do PSF.   

Usamos técnicas tradicionais da etnografia, como a entrevista, a análise de documentos e a 

anotação minuciosa das atividades envolvidas no dia a dia da pesquisa de campo. 



O itinerário de investigação foi constituído por visitas metódicas à unidade ocorridas no período 

de agosto de 2007 a abril de 2009, onde tivemos a oportunidade de observar e participar das atividades 

realizadas na prática cotidiana das equipes e assim elaborar um panorama dos serviços prestados.  

Não só acompanhamos as tarefas dos agentes comunitários no conjunto das ações promovidas 

pela equipe, como também construímos laços de confiança e respeito ao longo do tempo.    

   

5.1 O campo de pesquisa: Unidade Básica de Saúde (UBS) Milton Santos do Programa de Saúde 

da Família  

 

A UBS Milton Santos foi implantada em fevereiro de 2002, em parceria com a Universidade 

Federal de São Paulo, seguindo orientação do PSF para funcionar como uma Unidade de Saúde da 

Família (USF). Para tanto, contou com recursos da Secretaria Municipal de Saúde e do Ministério da 

Saúde, além da colaboração de empresas da região para a reforma do imóvel e aquisição de 

equipamentos.    

Trata-se de uma unidade escola que recebe em suas instalações médicos residentes do 

Programa de Medicina da Família e da Comunidade da UNIFESP, que trabalham em conjunto com as 

equipes sob a responsabilidade dos médicos locais. Em vista desta associação, a unidade acompanha 

as mudanças que vêm sendo implantadas nas práticas pedagógicas do Departamento de Medicina 

Preventiva, possibilitando aos alunos de cursos de graduação participar de atividades integradas ao 

cotidiano das equipes. 

A UBS Milton Santos é uma das treze unidades básicas inseridas na Supervisão Técnica de 

Saúde Vila Mariana/Jabaquara, que pertence à Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste da 

Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, e está situada na Avenida Ceci no2249, Planalto Paulista, 

CEP 04065-004, tel. 25781831, tel. público 55810426.  

Ao lado, encontra-se o Ambulatório de Especialidades Dr. Alexandre Kalil Yasbeck, conhecido 

como “ambulatório Ceci”, onde também funciona o Centro de Especialidades Odontológicas da Vila 

Mariana, ambos da Secretaria Municipal de Saúde. Além disso, a unidade conta com o apoio do Centro 

de Atenção Psicossocial (CAPS) para adultos da Vila Mariana, situado na própria Avenida Ceci no2101.  

Seu território de abrangência está delimitado pelas Avenidas dos Bandeirantes e Ceci, ruas 

Carneiro da Cunha, Fiação da Saúde, Massaranduba, Jurandir e Alameda dos Guatás. Em meio a 

residências de médio e alto padrão apresenta três favelas: Mauro I, Mauro II e Jurandir, denominadas de 

ZEIS - Zona de Especial Interesse Social.  

Dispõe de 4 Equipes de Saúde da Família (ESF), constituídas por 1 médico, 1 enfermeiro, 2 

auxiliares de enfermagem, 5 ou 6 agentes comunitários de saúde. Presta atendimento ininterrupto das 7 

até 18 horas, no período de segunda-feira a sexta-feira.  Conta ainda com o atendimento de duas 

dentistas, cada uma responsável por duas equipes de saúde da família.  

Cada equipe é identificada por uma cor: Amarela, Azul, Vermelha e Verde. A favela Jurandir está 

inserida na área da equipe amarela, enquanto a Mauro I está na equipe vermelha e a Mauro II na equipe 

azul. A equipe verde não tem favela em sua área de atuação, no entanto, existem inúmeras famílias de 

baixa renda próximas de outras em melhor situação financeira (Anexo1). 



A unidade está localizada na Avenida Ceci bem próxima à Avenida Jabaquara na área da equipe 

amarela, de forma que está deslocada da região central do território de abrangência. Esta situação 

causa vários problemas para os agentes e pacientes das equipes verde e vermelha que se encontram 

mais distantes.  

Cada equipe assiste em torno de 1000 famílias (3000-3500 pessoas) e cada agente comunitário 

é responsável por uma microárea com aproximadamente 200 famílias (600-700 pessoas).  

Tem um Conselho Gestor aberto à participação popular, com representantes dos usuários, 

funcionários e gestores que se reúnem ao menos uma vez por mês, sendo uma importante oportunidade 

de discussão dos diferentes problemas e reivindicações.  

A estrutura física da UBS Milton Santos é constituída por uma sala de recepção, dois locais para 

arquivo de prontuários, duas salas para cuidados básicos de enfermagem (curativos, inalação, coleta de 

material para análises clínicas, verificação da pressão arterial, etc.), cinco consultórios para médicos e 

enfermeiros, um consultório odontológico, um espaço para atividades de grupo, uma sala para reuniões, 

uma sala pequena com biblioteca, dois banheiros, uma copa/cozinha, um almoxarifado e uma sala para 

administração compartilhada pelo gestor e funcionários administrativos. 

Todavia, o espaço físico é pequeno e as salas descritas são apertadas. Não há sala para 

vacinação nem para farmácia; estes serviços são prestados pelo ambulatório de especialidades situado 

ao lado. Para garantir os medicamentos direcionados ao consumo interno, a unidade possui pequeno 

estoque controlado e organizado pela equipe de enfermagem.   

A mudança para um local mais ampliado é uma antiga reivindicação, sempre reiterada por 

funcionários e pacientes da unidade em vista das insatisfações relacionadas às limitações de espaço. 

As ações de assistência podem ser resumidas em consultas médicas e de enfermagem, 

procedimentos médicos e de enfermagem, visitas domiciliares, exames complementares e 

encaminhamentos para outras especialidades terapêuticas. Atividades em grupo também ocorrem - 

visam a prevenir determinados agravos e abordar questões mais complexas relativas às condições de 

vida da população cadastrada.  

No intuito de apresentar uma sucinta visão das ações efetuadas, o quadro 1 indica os principais 

serviços prestados pela unidade, segundo informações do SIAB referentes ao período de 21/11/2008 a 

20/12/2008.   

 

                  Quadro 1 – Serviços prestados pela UBS Milton Santos, São Paulo (SP), 2008                                                                              

                                  

                       Tipo de atendimento   

 

         Quantidade 

Consulta médica                  956 

Consulta de enfermagem                 635 

Visita domiciliar médico                 68 

Visita domiciliar enfermeiro                 91 

Visita domiciliar auxiliar de enfermagem                 597 

Visita domiciliar agente comunitário de saúde                 3630 

Exames complementares                 233 



Encaminhamento p/ outras especialidades                  58 

Atendimento em grupo                 124 

   

 O atendimento médico e de enfermagem é condizente com os objetivos de um serviço de 

atenção básica do Programa de Saúde da Família, que dá prioridade às consultas de puericultura, pré-

natal e prevenção de câncer cérvico uterino; como também ao tratamento de portadores de diabetes, 

hipertensão arterial, hanseníase e tuberculose, entre outros agravos.   

 Os pacientes que necessitam de tratamento em outras especialidades são encaminhados para 

outras unidades de referência. No entanto, na medida do possível, a equipe disponibiliza assistência a 

ampla variedade de agravos sem se restringir ao preconizado pelo programa. 

 As consultas são previamente agendadas. Consultas eventuais ocasionadas por demanda 

espontânea são encaixadas em espaços reservados nas agendas de médicos e enfermeiros. Os 

médicos contam com esse expediente para atender situações esporádicas de urgência, em que estes 

pacientes são medicados, observados e liberados ou então removidos para pronto socorro ou hospital.  

 Além destas ações, disponibiliza um tipo de atendimento diário denominado acolhimento, cuja 

finalidade é receber adequadamente pacientes que buscam a unidade sem estarem agendados e que 

precisam de assistência e orientação da equipe. São recebidos pelo enfermeiro, que faz os 

encaminhamentos de acordo com as diferentes necessidades.     

As visitas domiciliares de auxiliares de enfermagem, enfermeiros e médicos são regulares e 

planejadas nas reuniões de equipe, de acordo com as informações trazidas por agentes comunitários. As 

atividades em grupo funcionam na própria unidade ou em outros locais próximos à população, de fácil 

acesso, para facilitar a participação dos interessados.  

Queremos salientar a efetiva colaboração de médicos residentes e estudantes de graduação no 

conjunto de atividades integradas aos serviços prestados pela UBS Milton Santos, pois ao mesmo tempo 

em que aprendem com as equipes do PSF, contribuem para melhorar a qualidade da assistência 

oferecida à população cadastrada.    

O quadro 2 mostra o perfil da população cadastrada em relação ao sexo, idade, escolaridade e o 

número de gestantes, segundo dados do SIAB referentes ao período de 21/11/2008 a 20/12/2008. 

 

        Quadro 2 – Perfil da população segundo o sexo, idade, escolaridade e no de gestantes, 

                                                UBS Milton Santos, São Paulo (SP), 2008  

Total de famílias cadastradas: 4651 

Sexo N° % Idade (anos) N° % 

Masculino 5516 41,6 < de 1  81 0,60 

Feminino 7739 58,4 1 a 4 385 2,90 

Total 13255 100 5 a 6 255 1,92 

Escolaridade N° % 7 a 9 395 2,28 

Crianças de 7 a 14 anos na escola 1053 95,64 10 a 14 706 5,33 

15 anos e mais alfabetizados 11224 98,17 15 a 19 726 5,48 



   20 a 39 4123 31,20 

Gestantes N° % 40 a 49 1771 13,36 

10 a 19 anos 3 7,3 50 a 59 1615 12,18 

20 anos e mais 38 92,7 > de 60 3198 24,75 

Total 41 100 Total 13255 100 

 

Nesse período, encontramos 4651 famílias compondo um total de 13255 pessoas cadastradas 

na área de abrangência da UBS Milton Santos.  

No que diz respeito ao sexo, temos uma maioria de mulheres (58,4%).  

O perfil em relação à idade identifica a presença marcante de idosos maiores de 60 anos que 

representam 24,75% desta população. As crianças de zero até 14 anos representam 13%, enquanto a 

maioria (31,2%) está na faixa etária de 20 a 39 anos.    

Em relação à escolaridade, o SIAB apenas identifica o no de pessoas alfabetizadas. Assim temos 

95,64% de crianças entre 7 e 14 anos na escola e 98,17%  de alfabetizados com idade igual ou maior a 

15 anos. 

O no total de gestantes é pequeno, com apenas 41 mulheres: 7,3% na faixa etária de 10 a 19 

anos e 92,7% com idade igual ou maior a 20 anos.     

A partir de informações do SIAB, apresentamos o quadro 3 com o perfil da população cadastrada 

em relação às doenças referidas por faixa etária, no mesmo período de tempo.  

 

              Quadro 3 – Perfil da população segundo as doenças referidas por faixa etária, 

                                      UBS Milton Santos, São Paulo (SP), 2008 

Doenças / Faixa Etária 0 a 4 anos Mais de 15 anos Total 

Alcoolismo  34 34 

Chagas  19 19 

Deficiência 19 118 137 

Diabetes 2 687 689 

Epilepsia 1 15 16 

Hipertensão arterial  2213 2213 

Hanseníase  1 1 

Tuberculose  4 4 

 

A categoria “deficiência” aparece com 19 ocorrências entre crianças de zero a 4 anos e 118 

entre os maiores de 15 anos. Esta categoria é definida como qualquer condição física ou mental de 

duração longa ou permanente que impede a realização de atividades cotidianas, escolares, de trabalho 

ou de lazer. Por ser uma definição vaga, provoca dúvidas sobre seu significado e validade. 

Podemos observar a prevalência de hipertensão arterial com 2213 casos e de diabetes com 687 

casos na faixa etária de maiores de 15 anos, situação provavelmente associada à presença acentuada 

de idosos nesta população.  



Chama a atenção as 34 ocorrências de alcoolismo entre os maiores de 15 anos, pois supera os 

casos de epilepsia, Chagas, hanseníase e tuberculose. 

O quadro 4 mostra o perfil da população cadastrada em relação à situação de moradia e 

saneamento, segundo dados coletados pelo SIAB para o mesmo período de tempo.  

 

                Quadro 4 – Perfil da população segundo o tipo de casa, tratamento de água no 

domicílio, 

                                    abastecimento de água, destino do lixo, destino fezes/urina e energia 

elétrica, 

                                    UBS Milton Santos, São Paulo (SP), 2008  

Caracterização da situação  

de moradia e saneamento 
Nº % 

Tipo de casa 

Tijolo/adobe 4585 98,58 

Taipa revestida 10 0,22 

Madeira 54 1,16 

Material aproveitado 1 0,02 

Outros 1 0,02 

Tratamento de água  

no domicílio 

Filtração 3349 72,01 

Fervura 30 0,65 

Cloração 30 0,65 

Sem tratamento 1242 26,70 

Abastecimento de 

água 

Rede pública 4634 99,63 

Poço ou nascente 2 0,04 

Outros 15 0,32 

Destino do lixo 

Coleta pública 4647 99,91 

Queimado/enterrado 2 0,04 

Céu aberto 2 0,04 

Destino fezes/urina 

Sistema de esgoto 4488 96,50 

Fossa 31 0,67 

Céu aberto 132 2,84 

Energia Elétrica  4617 99,27 

 

Aproximadamente 95% dos domicílios são de tijolo, têm energia elétrica, o abastecimento de 

água vem da rede pública, o lixo é coletado por serviço público e as fezes/urina são eliminadas por 

sistema de esgoto.    

No que se refere ao tratamento de água no domicílio, 72% utilizam algum tipo de sistema para 

filtrar a água, enquanto que 26,7% não fazem qualquer tipo de tratamento.     

As informações coletadas condizem com a localização da UBS Milton Santos no bairro Planalto 

Paulista que apresenta uma estrutura satisfatória em relação aos indicadores definidos pelo SIAB. 

Entretanto, não servem para demonstrar a complexa diversidade social inerente a este contexto urbano.  

 

5.2 Critérios de seleção dos participantes, instrumentos de coleta das informações e 

procedimentos de análise dos depoimentos 



 

 A UBS Milton Santos conta com o trabalho de 4 equipes de saúde da família, como já 

assinalamos. As equipes amarela e vermelha têm 12 agentes (6 em cada uma) e as equipes azul e 

verde têm 10 agentes (5 em cada uma), num total de 22 agentes.  

 Por possibilitar mais oportunidades de enfrentamento das inúmeras situações que configuram 

seu trabalho, o tempo de atuação do agente junto à equipe e à população é um aspecto enriquecedor da 

sua experiência de mediador. Por esse motivo, incluímos na pesquisa agentes com no mínimo 2 anos de 

atuação, chegando assim a um total de 14 agentes.  

O diário de campo constituiu nosso metódico instrumento de registro e de observações 

adicionais no andamento das atividades acompanhadas: visitas domiciliares, reuniões de equipe, ações 

em grupo junto à população, etc.  

As entrevistas foram realizadas pela própria pesquisadora no período de janeiro a abril de 2009 

e devidamente registradas em micro-gravador digital a partir de um roteiro-guia constituído por perguntas 

abertas organizadas nos seguintes eixos temáticos: a escolha e seus motivos; o cotidiano de trabalho e 

a satisfação com o trabalho (Anexo 2). 

O primeiro nos ajudou a iniciar a entrevista de maneira informal, com uma escuta aberta e atenta 

às diferentes histórias vividas pelos entrevistados. O segundo para apreender a abrangência das 

atribuições e especificidades da prática cotidiana e o terceiro para identificar as perspectivas, satisfações 

e vivências que compõem o contexto de mediação. 

Para não prejudicar a rotina de trabalho e criar um clima de tranqüilidade e empatia, as 

entrevistas foram realizadas em local de escolha do entrevistado, em horário acertado previamente. 

Assim, 11 entrevistas aconteceram no domicílio dos próprios entrevistados, 2 foram realizadas em praça 

pública e uma em sala reservada de padaria próxima à unidade.   

Cada entrevista foi registrada em uma ficha individual contendo número de identificação, data da 

entrevista, nome do agente, data e local de nascimento, sexo, estado civil, escolaridade, tempo de 

residência no bairro, tempo de trabalho na unidade e religião (Anexo 3). Essas informações permitiram 

traçar um perfil dos entrevistados. Após realizá-las, os depoimentos gravados foram transcritos e 

armazenados, sempre disponíveis quando necessário.  

A técnica de análise de conteúdo elaborada por Bardin (1979) ajudou a organizar e interpretar os 

depoimentos coletados nas entrevistas. Trata-se na verdade de um leque de técnicas para diferentes 

aplicações, em que a análise categorial temática é indicada para pesquisas que lidam com relatos 

coletados através de questões abertas, prestando-se assim ao estudo das motivações, atitudes, crenças, 

valores, etc.   

 A pré-análise, que se caracteriza por um período de leitura contínua das transcrições de cada 

uma das entrevistas, permite que estabeleçamos contato com o texto e nos deixemos “invadir” por 

impressões e orientações.  

Gradativamente os dados brutos são transformados e agregados em unidades que permitem a 

descrição das características pertinentes ao conteúdo. Assim, vamos identificando os núcleos de sentido 

que compõem a comunicação e cuja presença pode ser significativa para os objetivos propostos pela 

investigação.    



 

 

 

 

 

         

5.3 Aspectos éticos 

 

 É importante assinalar que esta pesquisa não expõe os agentes comunitários de saúde a 

nenhum tipo de risco ou situação embaraçosa, pois o intuito é compreender o trabalho de mediação 

efetuado na interface entre a equipe de saúde do PSF e a população cadastrada. 

Todos os entrevistados participaram de forma livre e esclarecida, assinando o Termo de 

Consentimento, segundo modelo em anexo (Anexo 4) .   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

6. PERFIL DOS MEDIADORES 

 



O principal motivo da busca para trabalhar como agente comunitário de saúde do PSF foi o 

desemprego na época em que surgiu a oportunidade. Muitos nem faziam idéia das funções e 

responsabilidades esperadas, sabiam que se tratava de um emprego na área da saúde, mas só foram se 

inteirar das obrigações depois de iniciar o trabalho: 

“Na verdade foi assim um acaso, eu estava procurando um serviço e acabei 

encontrando (...) e aí acabei fazendo o teste, fui aprovada e acabei virando 

agente comunitário, foi assim um pouco da necessidade, eu estava precisando 

de um serviço e acabei me envolvendo”.  (E9)  

“Na verdade assim eu nem sabia o que era isso, eu queria 

trabalhar, estava desempregada e surgiu a oportunidade de estar 

fazendo a inscrição e eu peguei e fiz a inscrição, sem saber pra 

que ou o que eu ia fazer e fui com a cara e a coragem (...) aí depois 

que começou que eu conheci o trabalho, aí é que eu fui ver que era 

lidar com o público, eu sabia que era na área da saúde, lógico, mas 

eu não sabia qual seria o meu papel (...) mas assim de imediato eu 

fui mesmo porque eu estava desempregada”. (E5) 

 

“Eu nem sabia que eu ia trabalhar como agente (...) aí eu fui participar do grupo 

de emagrecimento, aí surgiu uma vaga, já tinha mandado vários currículos, 

ninguém me chamou e eu fui, mas eu nem sabia na realidade o que era agente 

comunitário, tinha uma noção mais ou menos porque a agente vinha de vez em 

quando aqui (...) aí é que eu fui entender me inteirar do que era (...) surgiu a 

oportunidade e eu abracei”.  (E11)  

Outros estavam insatisfeitos com o que faziam e aproveitaram a chance para trabalhar em 

contato com o público:  

“Quando eu entrei no PSF, quem me avisou foi minha agente de saúde anterior, que 

visitava a minha casa (...) eu nem sabia o que era o trabalho do agente de saúde, eu 

desconhecia por completo, até porque quando ela vinha visitar a minha casa eu estava 

trabalhando (...) então eu falei “eu vou”, porque eu estava numa área também da saúde, 

eu trabalhava em consultório de dentista só que eu não estava satisfeita”. (E10) 

“Olha, pra mim foi algo novo (...) estava passando por um conflito no 

antigo emprego onde eu trabalhava, porque eu não tinha horário pra sair 

(...) e a minha colega me indicou (...) aí eu fui lá, fiz a prova e tudo, aí eu 

fiquei sabendo que eu passei (...) não tinha noção nenhuma do que eu ia 

fazer e como funcionava, mas eu sempre gostei muito de lidar com o 

público”. (E12) 



Em outras circunstâncias, o estímulo foi continuar a trabalhar naquilo que 

sempre gostaram de fazer. De maneira que a oportunidade de atuar junto aos 

moradores coincidiu com o que faziam anteriormente: 

“A minha vida sempre foi trabalho de rua, eu fui pesquisador de 

Ibope (...) meu trabalho sempre foi assim (...) aí eu vi aparecer a 

oportunidade de ser agente, pois queriam alguém que conhecesse 

a comunidade aqui dentro (...) foi uma chance de passar a ajudar o 

pessoal (...) então é um dos motivos porque eu escolhi, porque tem 

muito a ver comigo”. (E8)   

            Para a maioria dos entrevistados, a experiência anterior em algum tipo de 

serviço voluntário parece não estar relacionada à decisão de trabalhar como agente, já 

que “ser agente comunitário de saúde” apareceu como oportunidade de reingresso no 

mercado de trabalho.   

 Entretanto, alguns relatos referem que o trabalho voluntário anterior ajudou na 

escolha e na execução das tarefas presentes no cotidiano de trabalho: 

“Na verdade eu entrei por achar que era um curso (...) não sabia 

que ia ser um trabalho pra agente de saúde (...) aí coincidiu com o 

trabalho que eu fazia na associação que era passar de casa em 

casa, já ter essa afinidade que eu tinha com os moradores, por 

fazer isso pela comunidade já então era fácil, achei que era tipo 

uma bolsa e acabei sabendo que era um emprego”. (E13) 

“Eu faço um trabalho com crianças, então sempre gostei de fazer 

trabalho assim com o público, com pessoas, sempre gostei, já 

trabalhei de tesoureira na mocidade da minha igreja, já trabalhei de 

recepcionista, então sempre tive essa facilidade de mexer com o 

público”.  (E2)   

 No intuito de mostrar o perfil dos nossos agentes, elaboramos os quadros 5 e 6. 

O quadro 5 apresenta um panorama em relação ao sexo, idade, estado civil, 

escolaridade e religião.  

              Quadro 5  – Agentes comunitários segundo o sexo, idade, estado civil, escolaridade   

                                   e religião, UBS Milton Santos, São Paulo (SP), 2009    

   Agente     Sexo                  Idade   Estado 

civil 

Escolaridade (anos) 

 

    Religião 

    ACS 1       F      44    Casada          11-14     Católica 



    ACS 2       F      45    Casada          11-14    Evangélica 

    ACS 3       F      26    Solteira          11-14   Católica 

    ACS 4       F      21    Casada          11-14   Evangélica 

    ACS 5       F      44    Casada          11-14   Católica 

    ACS 6       F      65    Casada           8-10   Católica 

    ACS 7       F      63    Viúva           ≥ 15   Evangélica 

    ACS 8       M      55    Casado          11-14   Católica 

    ACS 9       F      45    Casada          11-14   Evangélica 

    ACS 10       F      32    Solteira          11-14   Católica 

    ACS 11       F      46    Casada          11-14   Evangélica 

    ACS 12       F      36    Solteira          11-14   Católica 

    ACS 13       F      27    Solteira          11-14   Católica 

    ACS 14       F      42    Solteira           ≥ 15   Católica 

Legenda: ACS – agente comunitário de saúde; F-feminino; M-masculino 

Dos 14 agentes que participaram da pesquisa, apenas um é do sexo masculino, composição 

amplamente apontada pela literatura. Embora a média de idade esteja entre 40-45 anos, encontramos 

cinco agentes com menos de 40 anos e três com mais de 50 anos, entre eles uma mulher com 65 anos. 

No que diz respeito ao estado civil - oito casados, um viúvo e cinco solteiros condizem com a faixa etária 

dos entrevistados.    

Dentre uma maioria de agentes com ensino médio completo e um com ensino fundamental, dois 

agentes com ensino superior completo nos chamaram especialmente a atenção em vista do alegado 

desemprego como motivo de escolha deste trabalho. De qualquer modo, nossos entrevistados têm 

escolaridade superior à preconizada pelo Programa e dá fortes indícios de dificuldades para conseguir 

emprego na atual conformação urbana. 

A filiação religiosa pode ser indicativa de valores morais que conferem mais respeito e dignidade 

às diversas experiências vividas na prática cotidiana. Nossos entrevistados são católicos (nove) ou 

evangélicos (cinco). 

O quadro 6 mostra o tempo em que os agentes residem no bairro e o tempo em que trabalham 

na unidade básica do PSF. 

 

 Quadro 6 – Agentes comunitários segundo o tempo de residência no bairro e tempo 

                     de trabalho na unidade, UBS Milton Santos, São Paulo (SP), 2009     

    Agentes Tempo de residência (anos) Tempo de trabalho (anos) 

      ACS 1                     43                  6-8 

      ACS 2                     35                  6-8 

      ACS 3                     20                  2-4 

      ACS 4                     05                  2-4 

      ACS 5                     08                  4-6 

      ACS 6                     32                  6-8 

      ACS 7                     30                  6-8 

      ACS 8                     16                  2-4 



      ACS 9                     45                  6-8 

      ACS 10                     30                  2-4 

      ACS 11                     40                  2-4 

      ACS 12                     35                  2-4 

      ACS 13                     27                  6-8 

      ACS 14                     36                  6-8 

             Legenda: ACS – agente comunitário de saúde 

Os agentes entrevistados são moradores familiarizados com as peculiaridades do local onde 

vivem e trabalham. Alguns lá residem desde que nasceram, enquanto outros mudaram para o bairro 

ainda crianças, de forma que encontramos uma média de tempo propícia para os propósitos do PSF, em 

torno de 30 anos. 

Todos os agentes estão trabalhando no mínimo há dois anos, pois este foi um critério de 

inclusão na pesquisa. Temos 50% dos participantes na faixa de 2 a 6 anos e 50% na faixa de 6 a 8 anos 

de experiência de trabalho;  alguns inclusive fizeram parte do processo inicial de implantação e de 

abertura da unidade. 

Dessa maneira, foi possível compor um grupo de agentes comunitários experientes, com 

importante conhecimento adquirido na prática diária sobre o trabalho de mediação entre a equipe de 

saúde do PSF e as pessoas com as quais convivem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PERSPECTIVAS, SATISFAÇÕES E VIVÊNCIAS DE MEDIAÇÕES 

  

 Para os agentes comunitários o PSF é um programa do SUS que busca ampliar o acesso da 

população à saúde, em unidades básicas organizadas para essa finalidade. O diferencial referido está 

nas ações da equipe de saúde da família – o médico, a enfermeira, os auxiliares de enfermagem e os 

agentes, que se desdobram na assistência e no acompanhamento das famílias cadastradas.  



As visitas domiciliares distinguem de maneira positiva o atendimento oferecido pelo Programa, 

ao aproximar a equipe do contexto de vida dos pacientes, especialmente daqueles que mais precisam de 

apoio:   

“É um programa que o nome já fala Programa de Saúde da Família ele veio para 

ajudar as famílias, lógico que tem coisas que ele precisa ser melhorado como 

todo programa (...) o diferencial é o médico de família, eu falo o médico de 

família, mas não é só o médico, é o auxiliar de família, a enfermeira de família e 

o agente de família (...) o intuito é ajudar as pessoas mesmo, você ver o paciente 

bem, você ver a evolução, que nem eu estou acompanhando a ferida dessa 

senhora na perna, está fechando a ferida está secando, a gente vê o trabalho 

das auxiliares, da enfermeira (...) estar sempre levando o médico na casa “minha 

mãe falou que veio uma médica aqui, eu nem acredito, a gente vai lá no 

convênio é vapt vupt nem sempre a gente passa com o mesmo médico, vai lá no 

outro mês e já não é o mesmo médico e vocês dão esse carinho para a minha 

mãe” acho que esse é o diferencial do programa”.  (E8)  

As atividades em grupo extrapolam as tradicionais ações preventivas de agravos à saúde e 

constituem outro aspecto destacado do PSF por proporcionar aos pacientes a participação em ações 

terapêuticas complementares:  

“O PSF é um programa assim que você tem autonomia de promover saúde, 

fazer grupos, tem grupos de caminhadas, grupos de alongamentos, grupos de 

pintura e vários grupos educativos, essas pessoas às vezes nem precisa passar 

no médico (...) tem um grupo de pintura de um professor voluntário na nossa 

área (...) o relato que o paciente escreveu sobre o que ele era antes e o que ele 

é agora (...) o que uma simples pintura de madeira transformou a vida daquele 

paciente”. (E2) 

 Em estudo da percepção do ACS realizado por Hildebrand e Shimizu (2008), os agentes relatam 

que a população tem um entendimento equivocado sobre a finalidade do trabalho preventivo, pois o 

principal interesse está voltado para a consulta médica e o remédio: “Ninguém quer se prevenir, espera 

acontecer e aí quer ser atendido”.  

Em nossa pesquisa, os agentes relatam situação semelhante. A população nem sempre 

compreende a finalidade das ações preventivas em sua busca por atendimento curativo e de 

emergência. Daí ser o PSF considerado um programa para o futuro - são sementes plantadas agora 

para colher depois - os resultados só virão mais para frente:   

Eu acho que é um programa válido, mas ele tem que ser entendido como um 

programa de longo prazo (...) são sementinhas que a gente está plantando agora 

pra colher depois (...) a população não tem essa visão, ela quer ir no médico, 

quer tomar o remédio, ela não entendeu que tem que prevenir, que a nossa 

intenção é fazer com que ela não adoeça (...) às vezes quando você fala “não 

precisa remédio” ela briga porque acha que tem que tomar o remédio, mas eu 

acho que é um programa para o futuro”.  (E3)   



Mesmo quando indicam falhas como a distância entre o que está escrito nas propostas e o que 

de fato acontece na prática, os agentes acreditam que o PSF veio para ficar porque considera os 

aspectos ambientais e sociais associados ao processo de adoecimento. A expectativa é que os gestores 

consigam mais recursos para ampliar a área de abrangência, permitindo a inclusão de um maior número 

de pessoas. Os agentes estão cientes da importância do próprio trabalho para a implantação e 

consolidação do PSF, trabalho esse identificado como a máquina que puxa todos os vagões:  

“É um programa que veio pra ficar, um programa que tem que ter mais recursos 

(...) deveria se expandir mais porque tem essa divisão de território e o paciente 

de outro lado não pode ter acesso, então eu acho que isso aí deveria se 

multiplicar (...) ele favorece porque não é só questão de saúde, ele vai olhar o 

social, vai olhar o ambiental, vai olhar tudo e o agente comunitário é que faz isso 

acontecer (...) que vai botar pra funcionar, então o agente comunitário é a 

máquina que puxa todos os vagões, é por isso que eu falo, a gente precisa ser 

mais valorizado (...) então o PSF é nota 10! tudo depende muito da gerência e 

das pessoas que estão nela pra poder fazer com que isso aconteça”.  (E12)  

Enquanto se sentem valorizados pelos pacientes no cotidiano de trabalho, quando são tratados 

por alguns colegas, como simples mensageiros, não encontram o mesmo reconhecimento:  

“A gente faz um trabalho legal e às vezes não valorizam o nosso trabalho, tratam 

a gente como se fosse uma peça qualquer e não é, pois o posto só sobrevive lá 

por causa do agente de saúde (...) os pacientes não, eles sabem do nosso 

trabalho, eles colocam a gente lá em cima, isso é bacana (...) alguns 

profissionais lá do posto não valorizam nada nosso papel de agente de saúde, 

acham que a gente só está lá pra entregar convite, pra ser emissário (...) não 

vêem o quanto o nosso papel é importante”. (E10)   

 Os agentes consideram que a remuneração é insatisfatória diante das atribuições assumidas e 

da sobrecarga de trabalho, como nos mostra o relato:  

“O salário do agente comunitário é uma coisa que eu faço questão de frisar, é o 

que mais trabalha, anda sobrecarregado e é o que pior ganha (...) eu acho que 

ele ganha muito pouco, é o que mais trabalha, é o que fica na rua, no sol e 

chuva, é o que carrega todos os problemas (...) se é uma coisa que eu sonho é 

ver o salário do agente comunitário melhor”. (E1) 

 Como podemos observar a legitimação e regulamentação da profissão conferida pela Lei 10.507 

(Brasil, 2002) não se traduziu em salários considerados compatíveis com a carga de trabalho realizada 

no cumprimento das obrigações esperadas pelo PSF. 

 Para Lima e Cockell (2009), apesar da crescente formalização dos contratos e aumento da 

reivindicação dos direitos trabalhistas em processos judiciais, a maior parte dos agentes ainda se 

encontra num contexto de vulnerabilidade: 

“Temos ainda um trabalhador que corre o risco de, durante anos, manter-se com 

contratos por tempo determinado, às vezes sem contrato algum, sem 

estabilidade e sem perspectiva de futuro” (p.497)   



 E Tomaz (2002) chama atenção para outro aspecto, relativo ao processo de formação e 

qualificação do ACS: é desestruturado, fragmentado, feito na forma de diversos micro-treinamentos sem 

uma seqüência lógica, insuficiente para desenvolver competências adequadas ao desempenho de seu 

papel.  

Encontramos situação semelhante em nossa pesquisa. Sabemos que o curso técnico para 

formação de agente comunitário da Escola Técnica do SUS (ETSUS-SP) está estruturado em três 

módulos, mas somente o primeiro foi oferecido desde a abertura da unidade. Assim, mesmo os agentes 

mais antigos ainda não foram convocados para participar do módulo 2 e muitos até duvidam que, de 

fato, este será efetivado.      

Apesar dos empecilhos indicados, para Morosini et al. (2007) o curso técnico para a formação de 

agentes comunitários do PSF é uma realidade irreversível, constituindo o itinerário formativo rumo à 

efetiva habilitação técnica, que poderá servir de base para outras reivindicações que garantam maior 

dignidade ao trabalho.               

 Entretanto, os agentes não vislumbram perspectivas de mudanças nesse cenário, uma vez que 

não têm opções para progredir dentro da própria categoria. O único jeito de avançar é mudar para 

auxiliar de enfermagem, técnico administrativo ou então fazer faculdade.     

 Certamente ser bem remunerado é importante mas não é tudo; é preciso também gostar e 

encontrar um propósito que justifique e dê significado ao trabalho:     

“Claro que todo mundo quer ser valorizado, mas eu não saio daqui todo dia pra 

fazer a visita pensando no salário que eu vou receber no final do mês (...) se não 

se identificar, se não gostar de nada do que faz, pode ganhar o que for que 

nunca vai ser suficiente (...) se você não gosta do que está fazendo mesmo, 

pode ganhar o que for, vai sempre ser pouco (...) é preciso gostar do que faz, ter 

a sensação que você está contribuindo pra melhorar alguma coisa, é isso”. (E3) 

 Mesmo diante de um contexto precário, suas crenças e valores estão associados à finalidade do 

trabalho, pois têm a sensação de contribuir para melhorar alguma coisa, conferem sentido e satisfação 

às ações realizadas.  

 Prestar serviços de assistência à saúde é tarefa complexa que a unidade básica tem que dar 

conta. A demanda por consultas é grande e a quantidade de vagas disponíveis quase sempre é 

insuficiente para contemplar as solicitações da população em curto prazo, de maneira que o livre 

agendamento pode “deixar de fora” justamente aquelas pessoas que estão em situação de maior 

urgência e que mais precisam do atendimento médico.  

Além dos empecilhos provocados pelo sistema de agendamento por computador que “fica fora 

do ar” em várias ocasiões temos que considerar os pacientes faltosos que não comparecem nos dias 

marcados.   

Alguns esquemas de triagem são organizados em resposta a essas questões e acabam por 

restringir as iniciativas dos pacientes, que então têm que se submeter a certas condições para conseguir 

agendar as consultas desejadas.  

Decisões como essas agravam tensões e provocam situações de impasse entre o serviço e a 

população, resultando no aumento de queixas e cobranças dos pacientes dirigidas aos agentes 



comunitários que, na qualidade de mediadores, têm a obrigação de conciliar interesses e expectativas 

muitas vezes conflitantes.  Não é fácil lidar com as incertezas e com incoerências percebidas, de falar 

uma coisa e de acontecer outra:   

“Ao mesmo tempo que a gente fala com certeza tem uma incerteza porque a 

gente não sabe se o sistema vai estar bom pra marcar a consulta, não sabe se 

vai demorar pra marcar um exame (...) então a gente já tem que deixar avisado 

que mais ou menos pode demorar um pouquinho mas chega, entendeu? essa 

parte eu não gosto do meu trabalho, de ter de falar uma coisa e de acontecer 

outra. (E4)  

As cobranças vêm dos dois lados da mediação. O serviço determina as regras, mas os pacientes 

não compreendem, acham que os agentes podem “dar um jeitinho” de conseguir o que precisam, não 

aceitam demora e até agendamento de pessoas que estão na frente. É difícil enfrentar as exigências, 

posicionar-se e colocar certos limites:    

“Tem muita cobrança dos dois lados (...) o paciente precisa fazer um exame e a 

gente sabe que demora pra marcar, ele não entende e fica no teu pé, ele acha 

que é você que não marcou (...) ele está com dor e não quer saber, ele quer 

fazer, aí a gente explica que vai sair, é porque tem muita gente na fila, tem 

outras pessoas na frente (...) é difícil viu? não é fácil não”. (E1)  

 

“Quando estão acontecendo mudanças no posto é a gente que tem que dizer pra 

eles “olha isso mudou, isso não vai mais acontecer assim” é difícil, a gente fica 

meio sem saber pra que lado pender (...) porque o paciente às vezes não 

entende que a gente tem um chefe, não entende que a gente tem regras pra 

seguir, eles acham que a gente pode dar um jeitinho pra tudo (...) é difícil, eu 

acho que hoje está mais claro pra mim, eu já condigo dizer “não, hoje não, isso 

eu não posso” mas no começo eu vinha pra casa sofrendo “ai meu Deus e 

agora”.  (E3)  

Embora sejam anteparo para as cobranças, apontam que as principais reclamações dos 

pacientes estão relacionadas ao funcionamento da unidade e não dependem diretamente do trabalho 

dos agentes:  

“Por incrível que pareça todas as vezes que vêm reclamar ou cobrar alguma 

coisa, dizem assim “olha, eu entendo o seu trabalho e gosto muito de você, mas 

tal coisa lá na unidade não funciona”, então as cobranças são muito referentes 

ao trabalho dentro da unidade, mais do funcionamento da unidade do que pelo 

seu trabalho, então você acaba tendo que responder por coisas que talvez você 

não tenha nenhuma interferência e que nem presenciou, a gente fica muito 

pouco tempo lá dentro, então tem coisas que o paciente vem me cobrar e eu falo 

“está bom eu vou tentar entender o que aconteceu”, mas não dependeu de mim 

pra acontecer ou deixar de acontecer”.  (E3)   



“Se o paciente é mal atendido na unidade ele descarrega na gente, 

se o exame sumiu ele cobra da gente, se não tem agenda aberta 

ele cobra do ACS , tudo é o ACS, e nós vamos levar esse problema 

pra unidade, pra equipe e eles não escutam a gente, muitas coisas 

passam batido, e o ACS fica com aquele peso, aquela angústia, 

carregando essa bagagem que às vezes nem é dele e ele tem que 

se virar, muitas coisas a gente tem que se virar, com  a população”.   

(E2) 

 As vivências aqui relatadas apresentam um panorama das dificuldades e 

insatisfações inerentes a esse contexto de mediação, em que respondem às cobranças 

trazidas por pacientes carregando pesada “bagagem” de queixas e expectativas sobre 

as quais não têm qualquer interferência direta. 

 Assim, encontram-se comprimidos entre as demandas da população, que deles 

espera respostas para suas necessidades; e as da equipe de saúde, que deles espera 

respostas aos problemas nas relações com os pacientes. Tais dificuldades são ainda 

agravadas porque moram na mesma área em que trabalham e as pessoas nem 

sempre respeitam os limites e acabam invadindo a privacidade dos agentes (Peres, 

2006). 

 Ser morador e trabalhar no mesmo local constitui requisito indispensável para 

atuar como agente comunitário do ponto de vista do Programa, justamente para facilitar 

a articulação de ações integradas com a população e o acesso às famílias 

cadastradas. As pessoas, todavia, não distinguem o vizinho que mora ao lado, do 

agente comunitário que trabalha na unidade de saúde, esses mesmos requisitos fazem 

com que sejam procurados fora do horário de trabalho. Onde quer que estejam são 

identificados como trabalhadores do SUS e sempre devem algum tipo de resposta para 

as indagações formuladas. Parece que não têm descanso: 

“Tem o lado bom e tem o lado ruim, que parece que a gente está sempre 

trabalhando, a gente não tem sábado nem domingo (...) tem esse lado que você 

fica meio assim (...) porque o pessoal não separa, pensa que a gente não tem 

vida própria e aí complica, parece que você está trabalhando de segunda a 

segunda”.  (E11)  

“Agora já não tem tanto, mas no começo as pessoas vinham muito 

me procurar no sábado, no domingo, à noite (...) você também é 

um ser humano igual aos outros, você tem suas folgas, seus 



serviços, seus afazeres, suas coisas (...) então as pessoas vinham 

e toca a campainha e lá vou eu (...) ultimamente está meio parado”.  

(E6)  

Contrariando a concepção dos programadores, muitos questionam a 

necessidade desse requisito, alegando que um bom trabalho pode ser feito 

independentemente do local em que se realiza, além de ser uma condição que pode 

provocar a perda do emprego, caso precisem mudar para outro local:  

“Não vejo porque ter que morar na área em que trabalha, mesmo 

você morando há muito tempo no bairro, você é conhecido pelos 

teus vizinhos mais próximos, você não trabalha só em uma rua, 

trabalha em dez, onze ruas (...) nas ruas que você não era 

conhecido você não ganhou a mesma confiança? (...) nem só por 

causa de ser incomodado fora de hora (...) a maioria dos agentes 

não tem casa própria, mora de aluguel, então está sujeito a ter que 

mudar a qualquer hora e quem não acha casa nesse território de 

abrangência perde o emprego, é complicado”. (E5)   

            Nas favelas, ser morador requer atenção desdobrada. As pessoas “são 

carentes, precisam conversar, acham que o agente comunitário sabe tudo, eles não 

tem hora e procuram até de noite”. Por outro lado, seu esforço possibilita o 

reconhecimento das pessoas, e em muitos casos o agente é escolhido líder da  

comunidade:  

“O agente é um líder da comunidade (...) é uma pessoa que a 

comunidade respeita e confia para fazer o trabalho (...) eles são 

muito carentes e tem necessidade de falar, você tem que escutar e 

ser bem educada e pra eles não tem hora (...) eles acham que eu 

vou dar resposta pra tudo, eles acham que os agentes de saúde 

sabe tudo, é uma correria (...) então quando eu chego a noite em 

casa, eles vão em casa também, é bem correria o dia inteiro”. (E13)  

Entretanto as tensões, cobranças, inquietações e dificuldades que permeiam o trabalho de 

mediação, são recompensadas pela estima e reconhecimento dos pacientes que destacam o valor 

positivo das ações e conferem credibilidade ao empenho dos agentes.  

Bornstein e Stotz (2009) constataram que os moradores têm confiança e reconhecem o 

empenho dos agentes, que se identificam com os problemas encontrados ao compartilhar experiências 



vividas no mesmo contexto. Existe um compromisso com o resultado alcançado, observado na 

persistência dedicada ao acompanhamento dos casos, inclusive fora do horário de trabalho.  

Constroem relações impregnadas de valores morais e de crenças afetivas que conferem 

dignidade e satisfação ao trabalho. As experiências vividas no cotidiano são valorizadas como lições de 

vida, em que aprendem a lidar com o outro, a serem mais solidários com aqueles que estão sofrendo: 

“É um trabalho que eu vou assim levar para o resto da minha vida como uma 

experiência muito boa (...) é um trabalho que eu aprendi a lidar com o ser 

humano, a valorizar, ter amor, me colocar no lugar dele, sentir as dores dele e ter 

aquele olhar que ele precisa”.  (E2) 

“Eu gosto de trabalhar com tudo isso, me dá satisfação (...) porque 

muitas vezes a gente pensa que vai chegar lá e vai falar e quando 

volta “aprendi mais, aprendi uma nova lição” (...) é um trabalho que 

me dignifica, eu sinto o valor, eu consigo fazer a diferença, 

ninguém está vendo, mas ali naquele lugar eu fiz a diferença, eu 

acho que é muito bom esse trabalho”.  (E12) 

A confiabilidade emerge como um valor ligado às ações efetuadas e favorece a construção de 

vínculos de amizade ao longo do tempo. Simbolicamente, a visita domiciliar pode servir de “bandeira 

branca” para apaziguar até alguns conflitos familiares. Em algumas circunstâncias, cuidam dos pacientes 

como se fizessem parte da própria família:    

“Eu acho que o trabalho de agente é isso, é ter o seu amor pelas famílias, é ter a 

competência de estar orientando e estar servindo de um jeito (...) estar entrando 

na família como uma bandeira branca, às vezes a gente entra na família que 

está toda brigada, a mãe brigada com o filho, e aí você fala assim oi tudo bem 

fulana? o seu filho como está? aí ela pára e pensa nossa o meu filho, estou 

brigada com meu filho (...) quer dizer você já leva a pessoa a parar pra pensar 

que é um filho, que é uma família ali”.  (E4)  

 

 “ACS é muito mais que um simples nome, ACS é um amigo, é ao mesmo tempo 

um cuidador (...) quando você chega no território, dependendo muito das 

famílias, você tem essas famílias como suas famílias porque você tem um 

vínculo, você tem uma credibilidade”. (E12)  

 Conhecer de forma mais íntima, preocupar-se com o outro, dar apoio, poder confiar em 

momentos de necessidade, são atributos reconhecidos pelas pessoas e conferem satisfação ao trabalho. 

No entanto, satisfação não descarta vivência de situações de angústia e de sofrimento (Silva e Dalmaso, 

2006). 

Por requerer paciência e determinação, alguns requisitos de caráter pessoal são considerados 

importantes para contornar erros e superar dificuldades:   

 “Acho que o principal requisito é comprometimento, acho que pra ser ACS tem 

que ter um comprometimento, disciplina, respeito (...) porque você precisa se 



dedicar, você tem que ter paciência (...) então se você não tiver esse 

compromisso você às vezes desliza, eu acho que comprometimento é o principal 

requisito de um ACS”. (E7)  

 Os agentes gostam de trabalhar em contato com as famílias, identificam-se com o que fazem e 

sentem-se úteis no cuidado que dedicam às pessoas. Os laços afetivos desenvolvidos na convivência 

cotidiana promovem relações de respeito mútuo que são motivos de satisfação:    

“Eu gosto principalmente pelo contato com as pessoas (...) eu gosto desse 

momento da visita (...) uma paciente me disse há pouco tempo “o fato de você vir 

aqui sentar e me escutar, você sai daqui e eu já me sinto bem” então eu fui lá e 

aí eu consegui de alguma forma melhorar, nem que seja um pouquinho a vida, o 

dia daquela pessoa, a sensação de poder ajudar, a sensação de estar presente”.  

(E3)    

 

“O que eu mais gosto é o retorno do paciente, o retorno dos familiares, a 

credibilidade que eles dão pra gente, o acolhimento que eles dão na casa 

quando a gente entra, esse é um grande presente eu acho, não tem coisa 

melhor você chegar e vem a filha, às vezes até o netinho já te conhece (...) o 

gostoso do meu trabalho é isso, o respeito que eles tem pela gente e a 

credibilidade, a confiança”. (E8)  

“Nossa, é muito gratificante, cada coisa que você vive (...) você 

chega na casa de uma pessoa, ela está meia triste, caída, ela 

começa a conversar e você vê que ela se transforma, ela fica uma 

outra pessoa (...) naquele momento você apareceu na hora certa”. 

(E1) 

Interessante salientar que alguns quando têm chance de estudar mais, escolhem 

uma profissão da área social: 

“É um trabalho assim árduo, mas gratificante também (...) eu estou 

cansada, mas foi uma experiência muito boa (...) esse trabalho no 

PSF ensina muitas coisas, foi através desse trabalho de ACS que 

eu optei para ser assistente social, porque é um trabalho que você 

conhece a necessidade, você tem aquele olhar, você sabe o que 

está doendo naquele paciente. Talvez não é a doença, talvez é a 

briga que está deixando aquela família doente, às vezes aquele 

problema é mental, aquela pessoa está deixando a família toda 

doente, talvez é o desemprego que faz aquela pessoa estar 

doente...então é um trabalho muito bom, é um trabalho assim de 

gratificação.  (E2) 



Ao dar voz aos agentes, pudemos ampliar a nossa própria percepção do 

trabalho que efetuam e assim descrever suas satisfações e/ou insatisfações, vivências 

e perspectivas que permeiam as complexas relações deste contexto de intermediação.  

 

 

 

 

 

8. ABRANGÊNCIAS E ESPECIFICIDADES DO TRABALHO DE MEDIAÇÃO 

 

8.1 A rotina in-visível aos instrumentos de registro do trabalho 

  

Na condição de “herdeiro” da Escola de Frankfurt, Habermas elaborou a teoria da ação 

comunicativa, uma teoria social crítica com propósitos práticos que aqui serve de referência para 

interpretação e análise das concepções dos agentes comunitários sobre o trabalho de mediação que 

realizam na interface entre a equipe de saúde e a população.  

 Aprendemos com Habermas (1992 a, 1992 b,) que a sociedade diferencia a si mesma em 

mundo da vida e sistema. O aumento de complexidade nas sociedades modernas determina um 

movimento contínuo de autonomização dos subsistemas Estado moderno e economia capitalista sobre 

as estruturas formadoras do mundo da vida. Por meio do dinheiro e do poder administrativo, as 

organizações ganham autonomia e tornam-se indiferentes à cultura, à sociedade e à personalidade.   

 Tal conjuntura consolida uma forma de sociabilidade livre de normas e de questionamento ético, 

em que as ações de integração social não são mais coordenadas por mecanismos de entendimento 

mútuo, culminando num processo de dominação da razão instrumental sobre a razão comunicativa: a 

colonização do mundo da vida, cujos desdobramentos e implicações estão na origem de complexas 

patologias sociais. 

Compreendemos o termo “patologia” utilizado por Habermas no sentido mesmo de doença social 

que provoca dor e sofrimento, que se manifesta por um conjunto de sintomas nem sempre perceptíveis 

como indicativos da ausência de liberdade, de justiça e solidariedade.  

Esse processo de dominação do Estado moderno e da economia capitalista não seria tão 

alargado sem a utilização da ciência que, ancorada na razão instrumental, orienta planos de ação 

mediante o grau de eficácia de cálculos técnicos.   

Essa racionalidade traz em si uma forma de dominação política que não é imposta de fora, mas 

já está presente no percurso de sua própria construção. À  medida  em que entra nas esferas 

institucionais do mundo da vida, modifica as próprias instituições, de maneira que as questões referentes 

às necessidades sociais são afastadas dos espaços de discussão e reflexão. 



Dessa forma, a causa dos graves problemas da sociedade industrial moderna não está no 

desenvolvimento científico e tecnológico como tal, mas na hegemonia da razão instrumental enquanto 

projeto humano em torno do qual a sociedade constrói a própria história.   

Para Habermas, as identidades individuais dependem de um processo de formação que se 

desenvolve numa complexa rede de relações intersubjetivas permeadas pela razão comunicativa. O 

predomínio da racionalidade instrumental no âmbito das relações humanas determinou formas de 

pensar, de sentir e agir egocêntricas e competitivas que estão na raiz das adversidades sociais.  

Ao trazer o conceito de colonização do mundo da vida para a situação específica do trabalho 

efetuado pelos agentes comunitários, estamos cientes de sua extensão a todos os membros da equipe, 

não somente os trabalhadores do PSF. Aplica-se aos trabalhadores em geral, explorados e submetidos 

todos à lógica administrativa e econômica da razão instrumental. 

Acreditamos que no caso do agente comunitário tal conjuntura é ainda mais crítica devido às 

características do seu trabalho de mediação. Atua entre a população e a equipe de saúde na área de 

abrangência da unidade, que representa uma miniatura dos contrastes existentes na metrópole 

paulistana: favelas ao lado de prédios residenciais, condomínios com milhares de moradores, extensa 

área comercial, amplos espaços ocupados por praças, escolas, clubes, supermercados, bancos, igrejas, 

entre outros elementos que conformam um cenário marcado por acentuada diversidade social. 

A rotina de trabalho começa com o deslocamento até a unidade para assinar o ponto e iniciar as 

atividades a partir das sete ou oito horas, segundo a agenda de trabalho estipulada pela unidade. Em 

seguida, participam das reuniões de equipe distribuídas em dois ou três dias da semana, de acordo com 

as cinco horas semanais previstas pelo Programa.   

Nos dias sem reunião de equipe, as primeiras horas servem para fazer o possível das tarefas 

administrativas, ou seja, o preenchimento das fichas de registro do trabalho, tarefa que deve ser 

realizada em cinco horas semanais. 

Na qualidade de mediadores, os agentes trazem para as reuniões as informações que 

consideram mais importantes seja por retratarem situações de fragilidade das famílias, ou por 

requererem maior cuidado e agilidade da equipe de saúde na definição de ações capazes de contemplar 

as demandas levantadas. Estes casos envolvem agendamento de visitas domiciliares para médicos, 

enfermeiros e auxiliares de enfermagem, entre outras ações previstas para que a equipe atenda as 

diferentes necessidades da população.  

De maneira semelhante, recebem da equipe orientações e encaminhamentos, na forma de 

avisos sobre consultas médicas e odontológicas agendadas; de comunicações sobre exames 

laboratoriais e demais especialidades terapêuticas; de convites para participar de atividades em grupo, 

do conselho gestor local, etc. Os agentes são também os principais divulgadores de palestras, 

encontros, projetos, passeios, festas e demais eventos promovidos pela unidade e que possam ser do 

interesse da população cadastrada. 

Por volta das nove horas, saem para fazer as visitas domiciliares programadas e também visitas 

não previstas, mas que devem ser feitas e muitas vezes re-feitas para atender ao fluxo de trabalho 

exigido pela unidade. De volta ao bairro em que moram e atuam, correm contra o tempo para cumprir as 

visitas estipuladas e para dar conta dos encontros e desencontros que fazem parte desse contexto de 



atuação. Finalmente, entre quatro e cinco horas da tarde retornam à unidade para assinar o ponto de 

encerramento. 

Nada melhor que o relato do próprio agente para apresentar um panorama da rotina diária:   

“A minha rotina é bem cheia, você nem imagina, eu chego na unidade cedinho e 

quando tem reunião de equipe a gente discute os casos e aí quando eu tenho 

algum encaminhamento, algum grupo pra convidar os pacientes, aí eu já começo 

por ali, tenho que convidar, então preciso de um período pra chamar, não posso 

chamar em cima da hora, tem um tempo pra mim chamar, então eu começo por 

aqueles, pego as fichas deles, separo e vejo, faço um planejamento na minha 

cabeça pra começar, começo pela rua tal pra dar caminho pra outra, pra entrar já 

na outra, pra dar tudo certo e fazer todas e não perder muito tempo; aí eu faço 

as visitas, quando a gente está naquele pique aí tem que parar pra almoçar (...) 

aí volta de novo pra rotina e aí quando dá umas quatro e meia, quase cinco 

horas, pára, então eu vou pra unidade, eu sento, passo todas as fichas, o 

número das famílias que eu visitei, e nisso eu faço o relatório da visita e aí 

quando chega essa meia hora que eu tenho pra mim, é pra evoluir na minha 

ficha D, e tem uma ficha de horas, que eu tenho que registrar o que foi feito no 

meu dia, tantas horas de reunião de equipe, tenho tantas horas de reunião do 

NASF*, reunião geral, tem esses contratempos no nosso dia a dia, são uma 

hora, duas horas, aí já vai diminuindo o tempo de visita (...) eu paro pra evoluir 

essas fichas que não pode deixar para o dia seguinte e nem pra semana 

seguinte, tem que ser no dia porque senão o ônibus vai andando e eu não posso 

parar, eu tenho que continuar naquele ritmo porque senão no final do SIAB eu 

fico doida porque tem que ficar procurando ficha por ficha, então é mais fácil 

você já evoluir no dia (...) eu faço uma caminhada com os pacientes mais idosos 

que tem um alongamento no dia de terça-feira das sete até as oito e meia, é 

assim a minha rotina, cada dia tem um dever (...) na minha cabeça cada dia é 

um dia, não tem uma rotina certa para todos os dias, não tem um dia igual ao 

outro, cada dia a gente tem um trabalho diferente (...) então é bem corrido”. (E4)  

(*NASF: Núcleo de Assistência à Saúde da Família)    

Nesse relato, o tempo gasto na execução das tarefas diárias aparece como elemento de 

permanente tensão para cumprir as metas programadas e exigidas:  

“tenho que convidar, então preciso de um período pra chamar, não posso 

chamar em cima da hora, tem um tempo pra mim chamar (...) pra dar tudo certo 

e fazer todas e não perder muito tempo (...) aí quando chega essa meia hora que 

eu tenho pra mim (...) tem que ser no dia porque senão o ônibus vai andando e 

eu não posso parar, eu tenho que continuar naquele ritmo (...) então é bem 

corrido”.    

Outro aspecto que se destaca é o preenchimento dos instrumentos de registro das múltiplas 

atividades que compõem o dia-a-dia de trabalho:  



“aí volta de novo pra rotina e aí quando dá umas quatro e meia, quase cinco 

horas, pára, então eu vou pra unidade, eu sento, passo todas as fichas, o 

número das famílias que eu visitei, e nisso eu faço o relatório da visita e aí 

quando chega essa meia hora que eu tenho pra mim, é pra evoluir na minha 

ficha D, e tem uma ficha de horas, que eu tenho que registrar o que foi feito no 

meu dia”. 

A prática cotidiana não é constituída apenas por visitas domiciliares, reuniões de equipe e 

atividades em grupo, também inclui outras obrigações que atrapalham o ritmo do trabalho:  

“tenho tantas horas de reunião do NASF, reunião geral, tem esses contratempos 

no nosso dia a dia, são uma hora, duas horas, aí já vai diminuindo o tempo de 

visita”. 

Flexibilidade é uma habilidade que precisa ser desenvolvida pelos agentes, pois acontecimentos 

inesperados e outros desdobramentos se repetem continuamente:  

“na minha cabeça cada dia é um dia, não tem uma rotina certa para todos os 

dias, não tem um dia igual ao outro, cada dia a gente tem um trabalho diferente 

(...)” 

O relato dá indicações do alcance e do significado das ações e relações que constituem o 

cotidiano de trabalho dos agentes comunitários do PSF. 

A visita domiciliar é a principal atividade, pois são responsáveis pelos cadastros e pelo 

acompanhamento das famílias. Precisam estar bem informados, atentos às necessidades, e também 

identificar parceiros e recursos que possam ser aproximados e aproveitados pela equipe.  

O PSF determina pelo menos uma visita mensal a cada família. O período de trabalho começa 

no dia 21 de um determinado mês e encerra no dia 20 do mês seguinte.   Em média, cada agente é 

responsável por 200 famílias, o que significa um número aproximado de 600-700 pessoas 

acompanhadas por mês. Para alcançar essa meta, o PSF estipula 26 horas semanais que redundam em 

52 a 78 visitas por semana, ou seja, a quantidade de 10-15 visitas por dia, com um tempo disponível 

entre 20-30 minutos para cada uma delas.  

Estamos diante de um tipo de planejamento que privilegia a quantidade de ações produzidas, 

com critérios de avaliação que não só desconsideram as condições de trabalho como não levam em 

conta as especificidades inerentes ao contexto vivido na prática diária.  

Tanto o SUS como a rede de saúde suplementar estão subsumidos à razão descrita por 

Habermas: os serviços de saúde são remunerados ou reembolsados conforme a quantidade de 

procedimentos técnicos realizados. O pagamento é calculado por intervenção realizada, e o tempo 

dedicado pelos profissionais da saúde no cuidado às pessoas doentes é desvanecido; o que de fato 

interessa é o número de procedimentos e não a maneira como são executados. 

Esta lógica de quantificação indica a dominação imposta e exercida por critérios racionais 

técnicos sobre o mundo da vida, que no caso dos agentes comunitários se acentua ao descartar outras 

circunstâncias associadas ao trabalho.     

Para começar: o percurso entre a área em que atuam e a unidade em que trabalham é feito a pé, 

no mínimo quatro vezes ao dia, duas no início e duas no final. A unidade não está situada no centro da 



área de abrangência, encontra-se deslocada para região próxima das equipes amarela/azul e distante 

das equipes vermelha/verde, o que provoca, para alguns, considerável perda de tempo no 

deslocamento. 

O espaço a percorrer de um domicílio a outro também consome tempo. Para alguns agentes 

essa distância é maior em função da área ocupada por lojas comerciais, supermercados, bancos, clubes, 

igrejas, escolas, etc. Para outros o aumento do trajeto está associado à dificuldade de cadastrar 

moradores de edifícios residenciais com menor adesão ao PSF. Já nas favelas, apesar da proximidade 

dos domicílios, os empecilhos são becos sem saída, escadas íngremes, etc.  

O percurso necessário, as condições climáticas, os tipos de relevo e até o tempo gasto com a 

refeição, vão se somando e, no conjunto, determinam uma significativa redução do tempo preconizado. 

Esta perda de tempo previsto não é sequer avaliada pelo programa, mostrando o descaso atribuído ao 

contexto específico em que se realizam as visitas domiciliares.  

Mesmo sem levar em conta aspectos qualitativos imprescindíveis presentes nesta interface de 

mediação, o objetivo almejado de visitar mensalmente 100% das famílias vai se delineando como algo 

impossível de ser alcançado: 

“Se você tem 200 famílias, você tem que fazer 200 visitas? Isso é impossível, 

não tem como porque muitas vezes você tem que fazer revisita quatro cinco 

vezes numa casa. Mesmo que você não tivesse a revisita, é muito difícil. Se tiver 

100% alguém está inventando isso porque é muito difícil.” (E2). 

 Assim, a meta de visitas mensais modificou-se para 85% do total de famílias cadastradas. No 

entanto, esta atenuação enfatizou ainda mais as cobranças nessa direção, ao reformular-se como 

critério de produtividade e principal alvo a ser alcançado no dia-a-dia de trabalho dos agentes.   

Esta é uma das tantas situações que evidenciam a transfiguração de recurso técnico de 

mensuração na própria finalidade do trabalho: os meios tornam-se fins e esmorecem as finalidades do 

processo de mediação, acentuando tensões pertinentes ao esperado desempenho.     

Há ainda outra sobrecarga de trabalho decorrente da múltiplicidade de atribuições que 

desempenham: reunião de equipe, reuniões administrativas, grupos com a população, atividades de 

registro do trabalho, participação em ações e roteiros desenvolvidos por estudantes de graduação, 

estagiários e médicos residentes; além de outras que nem constam do programa, de tal maneira que na 

prática, os agentes “fazem tudo e mais um pouco”, como vemos no relato:  

“O ACS faz tudo e mais um pouco, no livro do agente comunitário você tem um 

papel, mas na prática você faz muito além daquilo que está escrito ali, você faz 

aquilo e mais, a gente chega a fazer o trabalho administrativo do auxiliar técnico 

de administração, eu já trabalhei até na coleta, eu rotulava, colhia exame, eu 

aprendi um monte coisas... mesmo os outros agentes eu acredito que eles 

devem fazer muita coisa que não está só no papel do agente comunitário”.  (E14)   

Participar de empreendimentos da prefeitura também faz parte do trabalho dos agentes 

comunitários, tanto nas campanhas de vacinação e eventos associados ao controle e prevenção de 

doenças epidêmicas, como no apoio a projetos de maior alcance relacionados à saúde da população. 

São convocações eventuais que dependem da programação do município.    



As atividades junto aos estudantes são contínuas. Por se tratar de uma unidade-escola, a UBS 

Milton Santos recebe alunos dos cursos de graduação e de residência médica em Saúde da Família da 

própria UNIFESP e de outras instituições de ensino, como estagiários de enfermagem do Centro 

Universitário São Camilo.  

Os agentes reforçam a relevância da colaboração destes alunos nas diversas atividades da 

equipe de saúde, em especial naquelas relacionadas às visitas domiciliares. Além de cooperar com os 

médicos da equipe no atendimento das prioridades programadas, por exemplo, os médicos residentes 

ajudam a resolver imprevistos, evitando o agravamento da situação: 

“Eu acho o residente muito bom porque nosso território é grande (...) de repente 

está calmo, está tudo normal, de repente começa a pipocar problema aqui, 

problema ali, o médico ele não vai dar conta, ele tem que atender lá, ele tem que 

fazer visitas nas cinco áreas, quando ele está fazendo aqui até ele chegar o 

problema que está lá vai virar uma bomba (...) os residentes fazem um trabalho 

importante (...) eles têm uma visão diferente, vão avaliar e levar tudo isso para 

ele”. (E12)  

Os alunos de graduação acompanham os agentes nas visitas e nas atividades em grupo. De 

maneira geral só observam, não atuam diretamente com procedimentos técnicos, principalmente os que 

estão no início do curso, mas colaboram na forma de ações de capacitação dos agentes, de acordo com 

o programa pedagógico.   

No âmbito das famílias, alguns pacientes sentem-se constrangidos porque não gostam da 

presença de alguém desconhecido entrando em seus domicílios. Para evitar constrangimentos, os 

agentes costumam pedir antes autorização para as famílias, selecionando aquelas que aceitam receber 

os alunos durante as visitas programadas. 

Para os agentes, este acompanhamento é importante tanto para estagiários de graduação como 

para médicos residentes, pois assim podem compreender a prática de funcionamento do PSF, no 

ambiente em que as pessoas vivem e moram. No entanto, relatam que os alunos iniciantes poderiam 

estar mais preparados, pois alguns não têm a menor noção a respeito do Programa e, por extensão, da 

importância da visita domiciliar. 

O principal instrumento de registro do trabalho são as fichas padronizadas do SIAB. As 

informações específicas dos pacientes cadastrados em cada família, entretanto, são registradas em 

papéis à parte, não padronizados, designados como “fichas de evolução ou de relatório” que são 

preenchidas em todas as visitas domiciliares. Além disso, o controle administrativo da unidade requer 

notificação diaria do tempo gasto com as diversas atividades na forma de informes escritos das 

chamadas “fichas de horas”.  

O cadastro de cada família consiste no preenchimento da Ficha A (Anexo 5 e 5.1) que permite 

registrar informações demográficas, sociais, situação de moradia e saneamento, doenças e/ou 

condições de saúde referidas, etc., que possibilitam a identificação de indivíduos e grupos expostos a 

situações de risco, justamente aqueles que mais precisam de atenção da equipe de saúde. Pela 

importância para o planejamento das ações, o cadastro precisa ser permanentemente atualizado nas 

visitas domiciliares.  



O acompanhamento domiciliar de gestantes e de portadores de hipertensão, diabetes e 

tuberculose tem prioridade programática e é registrado na Ficha B (Anexo 6 e 6.1), cujos dados são 

atualizados em cada visita mensal.   

O registro diário e mensal de atividades, dos procedimentos e dos marcadores é feito na Ficha D 

diária (Anexo 7) e na ficha D mensal (Anexo 8), onde são anotados o número de visitas domiciliares e as 

respectivas informações sobre crianças recém-nascidas, crianças com idade menor ou igual a 2 anos, 

gestantes, diabéticos, hipertensos, tuberculosos e hansenianos cadastrados e acompanhados, 

hospitalizações e óbitos ocorridos, como também o número de reuniões efetuadas com a população.  

Esse sistema apresenta uma série de limitações que além de gerar dúvidas quanto ao 

preenchimento, conduz a uma situação em que ações significativas da prática diária nem são 

conhecidas, pois não há campo para registro. Como não podem ser contabilizadas, sequer são 

consideradas constituintes do trabalho cotidiano. 

O SIAB registra de forma padronizada as ações de assistência e as ocorrências das prioridades 

prescritas pelo PSF. Dentre os problemas que aparecem no preenchimento da ficha A, o campo que se 

refere a doenças e/ou queixas referidas pelo paciente, não contempla vários aspectos também 

importantes: os casos de dependência de drogas, as doenças sexualmente transmitidas, os distúrbios 

associados à saúde mental, entre outros agravos que caracterizam a diversidade de situações presentes 

no contexto da visita domiciliar.  

Para garantir estes registros, os agentes dão um jeito de anotar na própria ficha A e, com 

maiores detalhes, na “ficha de evolução ou de relatório”, uma vez que o desempenho da equipe de 

saúde depende do acesso e da qualidade das informações disponíveis sobre a população cadastrada.    

Principal atividade do agente comunitário, justamente na visita domiciliar  encontramos outros 

problemas. Nas referidas fichas D, que de fato contabilizam e dão visibilidade ao trabalho efetuado, só é 

possível registrar a quantidade de visitas nas quais os agentes encontram e conversam diretamente com 

as pessoas nos domicílios. 

Não há campo para anotar os desencontros, aquelas situações em que os agentes chegam no 

domicílio e não conseguem falar com ninguém, seja pela ausência das pessoas naquele momento seja 

porque, mesmo presentes, não podem atender por algum motivo ou porque estão sem disposição para 

recebê-los  naquelas circunstâncias. Estes depoimentos ilustram bem essa situação:  

“Tem dia que dá até vontade de chorar porque você não está conseguindo 

produzir, você está trabalhando, está correndo atrás mas não consegue, não 

encontra, não acontece toda hora mas acontece sempre, então esse dia pra 

você é bem triste (...) porque você tem que fazer no mínimo dos mínimos 10 

visitas por dia, vamos supor que até meio dia não fiz nenhuma, eu já perdi meio 

dia, será que à tarde eu consigo fazer as 10 visitas?”.   (E6)    

 

“Isso é uma das coisas que incomodam na visita, você perde um tempo de se 

deslocar até lá, de tentar essa visita e você não tem como registrar, porque no 

final das contas quando eles pegam lá a ficha de produção, eles olham e pra 

eles você não foi e na verdade não é que você não foi, você não encontrou e às 



vezes não depende de você encontrar ou não, às vezes ele não está, teve que 

ficar trabalhando, por um monte de motivos você não encontrou.”  (E3). 

Da mesma forma, todo esforço para apreender e anotar os conteúdos relativos às observações, 

orientações, encaminhamentos, acompanhamentos, esclarecimentos, dúvidas, pedidos, expectativas, 

reclamações, etc. que indicam as relações e situações em movimento nas visitas domiciliares, fica 

registrado na forma de relatórios em papéis à parte, as “fichas de evolução”, sem qualquer possibilidade 

de serem quantificadas por este sistema de registro que privilegia a produtividade.   

Outros problemas emergem em relação ao preenchimento destes relatórios. As visitas também 

abrangem situações em que escutam muitas coisas: desabafos, experiências pessoais, histórias de vida, 

etc. que constituem informações significativas para o processo de mediação e que extrapolam aquelas 

previstas e padronizadas pelo Programa, como nos mostra o relato:   

“Muitas vezes eu me pego ouvindo as estórias dos meus pacientes e na hora de 

fazer o relatório fico “tudo bem eu entendi que eu fiquei uma hora com ele, que 

ele está melhor porque ele desabafou”, mas às vezes eu não sei como colocar 

isso no relatório, colocar isso como? essa é uma das coisas que a gente se pega 

muito”. (E3)   

Essas deficiências tornam-se ainda mais evidentes no registro das atividades em grupo com a 

população cadastrada, restrito a um campo que apenas identifica o número total de reuniões mensais 

(Anexo 8). Não há qualquer especificação sobre o tipo de grupo, as horas empenhadas no preparo e na 

execução das tarefas, como também não há qualificação das ações desenvolvidas. 

São restrições que prejudicam não só a participação nos grupos como atrapalham o andamento 

das visitas domiciliares:  

“A gente não tem um espaço determinado como tem os auxiliares, os médicos e 

os enfermeiros, o ACS não tem esse tempo específico (...) eu não tenho um dia 

da semana que eu possa dizer “esse horário é pra grupo” e é por isso que você 

fala que se você faz o grupo você deixa de fazer visita, atrapalha a visita, você 

coloca lá só quantos grupos você fez (...) eu fiz um grupo na caminhada e cinco 

na creche, no final das contas eu tive seis grupos lá na minha produção, mas 

não tem como marcar as horas, só na ficha de horas eu justifiquei tipo 3 horas 

atividade na comunidade, mas não dá para olhar e saber quanto eu fiquei em 

cada um”.  (E3)  

Do ponto de vista administrativo, é interessante destacar que as horas empregadas em cada 

atividade diária estão bem discriminadas em fichas próprias, o que poderia servir para demonstrar a 

multiplicidade de tarefas efetuadas no decorrer de um dia de trabalho. Entretanto, tais informações não 

são usadas para dar visibilidade às atividades não registradas pelo SIAB. 

Para garantir o registro de todas as informações que servem de referência para as ações 

promovidas pela equipe de saúde, os agentes têm cadernos à parte com todas as explicações 

pertinentes às famílias. Alguns servem tanto para organizar melhor o dia-a-dia de trabalho como para 

respaldo e prova das ocorrências vividas:  



“Nós temos um caderno também, onde você tem todas as famílias, com 

endereço, telefone, se é hipertenso, diabético, as crianças, as gestantes, esse 

caderno é a vida do agente comunitário, sem esse caderno ele não é ninguém 

porque a nossa vida tá ali, você pode perceber quando vê um agente 

comunitário, tem sempre um caderno embaixo do braço dele”.  (E1) 

“No diário de bordo tudo é registrado (...) os encaminhamentos que 

a gente vai entregar e aí fica anotado o dia, às vezes a pessoa fala 

que você não levou (...) as muitas atividades sem ser visita (...) o 

mês passado a direção questionou o trabalho de uma agente da 

nossa equipe, aí então ela pegou o diário de bordo e estava tudo 

registrado, aí ela teve como comprovar a baixa porcentagem de 

visitas (...) então isso aí acaba sendo uma referência, por isso pode 

ser um respaldo”.  (E7)      

Outros servem como mapas da área de atuação. Ajuda a organizar e controlar 

as ocorrências associadas aos cadastros das famílias, tanto para incluir (cadastrar) 

novos elementos da mesma família ou novas famílias, como para excluir (descadastrar) 

aqueles que faleceram ou mudaram de domicílio:   

“No outro caderno tem toda a área, com os números da rua, nome 

das pessoas, endereço, telefone (...) se é essa casa e tem outra 

nos fundos, são vários endereços, tem endereço comercial, é um 

mapa”. (E7) 

É necessário definir e também descrever as particularidades das denominadas 

“atividades administrativas”. As fichas A, B e os relatórios de cada família ficam 

armazenados em pastas na própria unidade. Diariamente os agentes manuseiam estas 

fichas para inserir ou excluir informações. Antes, a tarefa de inserir estas informações 

no SIAB também era feita pelos agentes e criava mais dificuldades ainda; hoje, depois 

de muitas reivindicações, este serviço está nas mãos dos auxiliares administrativos, 

diminuindo um pouco a carga de trabalho.  

Entretanto, outros problemas precisam ser contornados. Nem sempre é possível 

conversar e ao mesmo tempo anotar, o jeito é fazer rascunhos e passar a limpo depois, 

o mais rápido possível para não esquecer:  

“Tudo o que você fala com o paciente tem que registrar, o que a 

pessoa está te falando tem que relatar (...) mas pra mim eu acho 

complicado estar conversando com a pessoa e escrevendo 



justamente porque eu gosto de dar atenção e também é uma 

dificuldade minha mesmo ficar escrevendo, ouvindo e prestando 

atenção ao mesmo tempo (...) alguma informação nova, eu anoto 

ali num rascunho que é pra depois não perder essa informação, 

mas no geral eu registro nos relatórios depois que termina o horário 

de visita”. (E5)  

Os registros demandam uma quantidade razoável de papel para carregar e 

preencher. Durante a visita domiciliar isso pode ser complicado, pois requer um espaço 

próprio para acomodar essa atividade administrativa.  

Porém, falta espaço na unidade, que é pequena, as salas estão sempre 

ocupadas e não há um local próprio para os agentes, que se ajeitam como podem. 

Organizam o que é possível logo de manhã cedo, retornam antes do fim da tarde ou 

ficam mais tempo na unidade depois de assinar o ponto. Assim, sobra serviço para 

fazer em casa, muitas vezes fora do horário de trabalho:   

“É muito papel pra levar, ficha A, ficha B e ficha de evolução são 

juntos, eles querem que você leve a ficha D pra preencher aqueles 

quadradinhos, não dá pra você ficar na casa do paciente 

preenchendo tudo aquilo, acaba amassando tudo, fica horrível, tem 

que sentar e fazer na mesa, não dá, tem coisas que você tem que 

ter seu espaço (...) geralmente você faz horário administrativo em 

casa e à noite, duvido que se você conversar com um agente 

comunitário, que ele não leve trabalho pra casa, não tem jeito, lá 

não tem espaço pra fazer isso, todos tem trabalho em casa pra 

fazer, não adianta”.  (E1) 

“O problema é o espaço físico, não tem lugar pra sentar, não tem 

sala então é difícil você sentar em qualquer lugar, é muita gente 

passando, aquela sala de reuniões a gente nunca consegue entrar 

(...) você acaba não fazendo lá”.  (E3) 

Estes instrumentos limitam o próprio registro do cotidiano dos agentes 

comunitários, consomem tempo extra e causam insatisfações. Trata-se de trabalho 

burocrático que emperra, dificulta e que na prática, poderia ser simplificado:       

“É muito papel, muito papel, eu não me conformo, a gente está 

vivendo na época da informática, esse monte de papel, não sei 



como eles poderiam resolver isso (...) tinha que ser uma coisa mais 

simplificada (...) é muito papel e outra sabe? faço muita coisa em 

casa, fora do horário de trabalho”. (E11)    

         

“Essa parte do trabalho burocrático emperra muito, emperra, a 

gente tem muito trabalho, muito tempo e passa assim até das horas 

de trabalho, eu mesmo passo, já passei mais, agora já não passo 

tanto, já até me recuso porque senão a gente acaba trabalhando 

assim 12 horas por dia em função de papel”.  (E7) 

Podemos verificar nos critérios de planejamento e de avaliação da rotina, assim 

como nos respectivos instrumentos de registro do trabalho, o domínio exercido pela 

razão instrumental sobre a razão comunicativa, assim subjugada por critérios técnicos 

de decisão racional.  

A supremacia da razão instrumental ancorada no desenvolvimento da ciência e 

da técnica mantém e consolida o processo de colonização do mundo da vida em suas 

complexas manifestações nos vários setores sociais, aqui pontuadas e descritas no 

contexto específico de atuação dos agentes comunitários do PSF.   

Por outro lado, a tese de colonização do mundo da vida abre oportunidades para 

superar os impactos decorrentes dos mecanismos sistêmicos de controle, justamente 

por apelar para formas de integração social coordenadas por entendimento solidário e 

por priorizar as interações em que os sujeitos se reconhecem reciprocamente como 

portadores de saberes, de vontades e de direitos. (Melo et al., 2005a, 2007).   

Para Artmann (2001, p.186), o modelo comunicativo rompe com a marca da 

dominação ao substituir a relação sujeito/objeto por uma relação intersubjetiva em que 

os integrantes podem criticar e resgatar pretensões de validade sobre o mundo objetivo 

das coisas, sobre o mundo social das normas e mundo subjetivo dos afetos. Assim, 

pode coordenar ações voltadas ao entendimento mútuo:   

“O paradigma comunicativo rompe com a velha moldura da relação 

sujeito/objeto substituindo-a por uma relação intersubjetiva onde se 

emitem e resgatam pretensões de validade sobre coisas do mundo 

objetivo, sobre normas ou expectativas de comportamento geral do 

mundo social e sobre estados subjetivos. Esta aproximação ao 

mundo deixa de ter exclusivamente a marca da dominação ou o 

controle de um sujeito sobre um objeto a ser conhecido ou 



manipulado e passa a representar uma construção solidária em 

que os atores se entendem sobre a melhor maneira de atuar”          

A dominância cognitivo-instrumental não esgota os recursos de superação nem 

constitui um processo irreversível, apenas indica uma situação transitória de saturação 

em que é imprescindível desenvolver o potencial racional comunicativo inerente à 

própria humanidade, cujo sentido é orientar relações intersubjetivas voltadas ao livre 

entendimento.   

As ações comunicativas permitem direcionar questões éticas e morais para além 

das convicções individuais, num processo cooperativo em que os sujeitos autônomos 

disponibilizam seus próprios desejos a serviço do interesse da justiça. Nas palavras de 

Habermas (2004, p.7): 

“As convicções morais só condicionam efetivamente a vontade 

quando se encontram inseridas numa autocompreensão ética, que 

coloca a preocupação com o próprio bem-estar a serviço do 

interesse pela justiça”   

 

8.2 Visitas domiciliares e atividades em grupo: o mundo da vida    

 

O mundo da vida é a realidade primordial, é nele que as pessoas desenvolvem ações sociais 

baseadas num consenso compartilhado sem qualquer imposição coercitiva.   

A reprodução do mundo da vida se dá em dois níveis: o material e o simbólico. Enquanto a 

sobrevivência física, material, depende da ação instrumental reconhecida por Habermas como trabalho, 

a sobrevivência simbólica (cultura, integração social e identidades) depende da ação comunicativa, da 

interação. 

A interdependência entre trabalho e interação conforma um contexto de mútua influência. Esta 

perspectiva de complementaridade entre a reprodução material e simbólica do mundo da vida constitui 

um recurso analítico abrangente para nossa compreensão das ações de mediação dos agentes 

comunitários.  

 A prática cotidiana dos agentes está impregnada de ações intersubjetivas que superam a 

condição de simples mensageiros ou portadores de informações entre a população e o serviço de saúde. 

Podemos afirmar que essas ações demonstram o cuidado dedicado às pessoas, na condição de 

medianeiros de um programa que visa tanto prevenir doenças como promover saúde. 

 Os agentes reconhecem e destacam o valor do cuidado preventivo, de cuidar da saúde antes de 

ficar doente ao mostrar a relevância da prevenção no contexto cultural onde as pessoas geralmente só 

se lembram da saúde quando ficam doentes:  

“O maior objetivo é tentar fazer com que aquela pessoa veja a importância de 

cuidar da saúde antes de ficar doente, esse é o ponto principal, fazer a 



prevenção mesmo (...) aquele que é hipertenso ou diabético a maioria está bem 

cuidado, o maior problema está com as pessoas que não faz a prevenção (...) 

colocar essa cultura nas pessoas (...) a gente vê casos que fica até abismado de 

gestante que não dá a mínima para o pré-natal, a gente vê isso e tudo tão 

facilitado, as pessoas não dão esse valor e aí procura só quando está doente, 

então o nosso maior trabalho é mostrar a importância de cuidar antes, de fazer a 

prevenção mesmo”.  (E9)   

Como interpretar a pouca adesão das pessoas às propostas preventivas?   

Para Ayres (2001), o limitado alcance do ideal de que as pessoas se tornem sujeitos de sua 

própria saúde pode estar associado ao conceito de sujeito utilizado nas práticas de saúde. Sugere que a 

idéia predominante de permanência, de mesmice, seja substituída pela idéia de que a subjetividade é 

sempre relação, é intersubjetividade, ou seja, a identidade do sujeito é construída e reconstruída em 

cada experiência, em cada encontro com o outro. Destaca:  

“(...) que pensemos muito mais em intersubjetividade que em subjetividade, que 

consideremos, em outras palavras, o caráter imediatamente relacional e 

irremediavelmente contingente de nossas identidades e historicidades como 

indivíduos e grupos”. (p.65)     

Junto com o autor pensamos nos encontros que acontecem nos espaços de atenção à saúde e 

no tipo de diálogo estabelecido entre profissionais e pacientes, aqui especificamente localizados no 

contexto das práticas preventivas do PSF, mas que se estende às práticas de saúde em sua totalidade. 

Com Habermas (1992 a, 1992b) sabemos que o consenso depende de um diálogo apoiado no 

reconhecimento intersubjetivo de três pretensões de validade: a) que os enunciados e pressuposições 

sejam verdadeiros para ambas as partes; b) que a proposta seja correta do ponto de vista ético e moral; 

c) que exista sinceridade na manifestação de vivências subjetivas. 

Quando o falante se refere a algo no mundo objetivo, os atos de fala  proporcionam a 

representação de estados e acontecimentos. Ao mesmo tempo, ensejam a renovação de relações 

interpessoais quando o falante se refere a algo no mundo social das interações legitimamente reguladas, 

assim como para a manifestação de vivências, quando o falante se refere a algo no mundo subjetivo a 

que tem um acesso privilegiado. Desse modo, estabelece um sistema de referências constituído por três 

mundos: 

“Os participantes da comunicação baseiam os seus esforços de entendimento 

mútuo num sistema de referências composto de exatamente três mundos. 

Assim, um acordo na prática comunicativa da vida cotidiana pode se apoiar ao 

mesmo tempo num saber proposicional compartido intersubjetivamente, numa 

concordância normativa e numa confiança recíproca”. (Habermas, 2003, p.167)  

Tais requisitos nos ajudam a refletir sobre os “desacordos” encontrados nas relações 

intersubjetivas em que os profissionais de saúde visam controlar as doenças por meio de medidas 

preventivas e curativas.  

Em estudo sobre a ação comunicativa no cuidado à saúde da família, Craco (2006) considera 

importante a atitude de “estranhar” a não comunicação, ou seja, o cuidado pouco dialógico e autoritário 



ainda bastante comum no cotidiano de trabalho, sugerindo atenção e sensibilidade dos profissionais para 

que possam identificar os “ruídos” presentes nestas interações.  

Além das tradicionais prescrições técnicas sobre hábitos e comportamentos, torna-se necessário 

assumir uma postura dialógica pautada pela ação comunicativa, na disposição de chegar a um consenso 

que contemple os argumentos dos pacientes e que possibilite um projeto terapêutico compartilhado.  

As ações de assistência à saúde realizadas nas visitas domiciliares, estão organizadas para 

atender aos agravos selecionados como prioridades de uma unidade básica de saúde. As ações dos 

agentes estão focadas para identificar, orientar e acompanhar principalmente crianças, gestantes, 

hipertensos, diabéticos, tuberculosos e hansenianos cadastrados, de acordo com as expectativas da 

equipe.   

Contudo, nos encontros domiciliares entre agentes e pacientes surgem outras prioridades, em 

que ouvir angústias e dificuldades pessoais torna-se mais significativo e imprescindível do que informar e 

orientar: 

“Às vezes as pessoas precisam de uma escuta mais do que da informação, você 

começa com a informação e aí parte pra escuta porque as pessoas estão 

angustiadas com outros problemas que não são os de saúde em si, às vezes é 

um problema social, um problema emocional”.   (E7)   

 Na experiência diária os agentes conseguem distinguir uma visita de outra, pois cada paciente, 

cada pessoa, cada família tem suas particularidades. Há pessoas que precisam desabafar os problemas, 

enquanto outras querem respostas para as dúvidas - é preciso atenção e ter sensibilidade para saber o 

momento de ouvir e o momento de falar:    

“A visita domiciliar ela é ouvir e orientar mas antes de você orientar você tem que 

ouvir (...) depende muito da visita, tem aquela que você chega e a pessoa quer 

mais falar e desabafar do que receber orientação então você tem que ter o bom 

senso de saber que naquele momento pra pessoa é mais importante você ouvir 

do que você dizer pra ela:  como está o teu papanicolau este ano? Como está a 

tua mamografia? E a tua alimentação em casa como é que está? tem feito 

exercício? tem caminhado? tem passeado bastante? antes de você fazer isso 

você tem que ouvir,  naquele momento ela está precisando conversar com você 

(...) aí chega na casa de outro e você percebe que ele tem muitas dúvidas, aí 

você vai tirar as dúvidas dessa pessoa (...) para cada paciente, cada pessoa, 

cada família que você entra na casa, é uma visita diferente, você tem que ter o 

bom senso de perceber isso”.  (E14)  

A visita domiciliar pode então significar mais do que um cuidado baseado em expectativas de 

eficácia técnica sobre a doença; na medida em que se configura como um encontro entre sujeitos traz à 

tona inquietações da vida, onde as histórias podem ser contadas porque alguém está disposto a prestar 

atenção e ouvir.   

Sem menosprezar as orientações técnicas sobre a saúde, os agentes procuram perceber as 

necessidades afetivas dos pacientes: 



“Os hipertensos, diabéticos, gestantes, crianças menores de um ano, os que 

estão com tuberculose e hanseníase são as prioridades, eu pergunto como é 

que a pessoa está, como que ela passou de um mês pro outro aí vou dando as 

orientações sobre saúde que a gente aprende na unidade (...) mas depende 

muito do estado de espírito do paciente, muitas vezes a pessoa está 

simplesmente querendo falar e ser ouvida, está com algum problema familiar, 

então eu fico ali ouvindo, as pessoas tem liberdade para estar contando a sua 

vida e quando saio a pessoa está melhor (...) porque não é só doença que a 

gente cuida, são as inquietações da vida e tem coisas que às vezes a gente não 

sabe responder”. (E11)    

“A gente vai no posto e a médica dá uma capacitação de 

papanicolau, então essa semana vamos falar sobre papanicolau e 

muitas vezes você sai da unidade e quando chega na casa é outra 

demanda, então na verdade você fica quieta e escuta a pessoa, 

(...) então eu espero o momento certo pra estar comentando, se 

não der deixo a pessoa falar e tento ser mais amigo do que um 

profissional”.  (E13)  

Neste mundo da vida compartilhado, as relações intersubjetivas estão 

permeadas pelo agir comunicativo. O encontro entre o sujeito agente comunitário e o 

sujeito paciente conduzido por um processo cooperativo de entendimento mútuo 

complementa as orientações técnicas relativas ao trabalho de acompanhamento das 

doenças referidas.  

Ouvir o paciente, valorizar suas inquietações, prestar atenção nos problemas e 

angústias, proporcionar um espaço de liberdade para o desabafo, são condutas que 

fazem da visita domiciliar uma troca intersubjetiva aberta às expectativas dos 

pacientes.   

Podemos constatar que a programação da equipe nem sempre está em sintonia 

com situações encontradas nas visitas, o que nos instiga a pensar sobre o alcance do 

cuidado prestado nas práticas de saúde.  

Encontramos nas idéias de Ayres (2004) subsídios significativos para algumas 

considerações nessa direção. O autor procura trazer uma concepção de cuidado 

ajustada a um ato assistencial em que haja um diálogo da normatividade 

morfofuncional da ciência e da técnica com uma normatividade de outra ordem, oriunda 

de interações simbólicas do mundo da vida, que contemplam valores associados à 

felicidade humana. Sugere uma concepção de Cuidado na forma de substantivo 



próprio, que difere do ato de cuidar ou descuidar no sentido operativo atribuído pelo 

senso comum: 

“Adota-se aqui o termo Cuidado como designação de uma atenção 

à saúde imediatamente interessada no sentido existencial da 

experiência do adoecimento, físico ou mental, e, por conseguinte, 

também das práticas de promoção, proteção ou recuperação da 

saúde” (p.22)   

No contexto das propostas de humanização em saúde, em tal concepção  

humanizar significa também transformar as ações assistenciais propriamente ditas, por 

meio de um processo de maior flexibilidade normativa, aberto ao necessário diálogo 

entre as dimensões técnicas e não técnicas. 

Nessa perspectiva, queremos apresentar de maneira sucinta as idéias de êxito 

técnico, sucesso prático e de projeto de felicidade que consideramos instigantes e 

elucidativas para as práticas de saúde comprometidas com os princípios norteadores 

do SUS. A idéia de êxito técnico refere-se à dimensão instrumental da ação enquanto a 

de sucesso prático refere-se à dimensão simbólica relacional, que atribui valor a essas 

ações instrumentais na vida cotidiana:   

“Por êxito técnico queremos nos referir à dimensão propriamente 

instrumental da ação (...) por sucesso prático queremos remeter à 

dimensão de atribuição de valor às implicações simbólicas, 

relacionais e materiais dessas ações na vida cotidiana (...) o êxito 

técnico diz respeito a relações entre meios e fins para o controle do 

risco ou dos agravos à saúde, delimitados e conhecidos pela 

biomedicina. O sucesso prático diz respeito ao sentido assumido 

por meios e fins relativos às ações de saúde frente a valores e 

interesses atribuídos ao adoecimento e à atenção à saúde por 

indivíduos e populações”.  (Ayres, 2007, p.53-54) 

A idéia de projeto de felicidade se refere à compreensão abrangente e completa, 

capaz de perceber o sentido concreto das demandas postas aos serviços e 

profissionais de saúde pelos destinatários de suas ações. Constitui uma espécie de 

horizonte normativo imbricado na noção de cuidado, como referência para a 

elaboração de juízos acerca do sucesso prático das ações de saúde, sejam elas ações 

de planejamento, de execução ou avaliação: 



“O projeto de felicidade é a referência que nos permite 

compreender o que as pessoas estão buscando em nossas 

capacidades instrumentais e, no mesmo movimento, permite às 

pessoas compreenderem o que temos efetivamente para oferecer a 

elas com nossas tecnologias”. (Ayres, 2009, p.18)  

O êxito técnico e sucesso prático são interdependentes. O êxito técnico das 

intervenções instrumentais terapêuticas só contará com a efetiva participação de 

pacientes ao configurar simultaneamente um sucesso prático, ou seja, uma resposta 

adequada ao modo como estes entendem a vida e a saúde no seu cotidiano. Dessa 

maneira, escolhas compatíveis com os projetos de felicidade podem significar a chance 

de melhores benefícios no cuidado à saúde de indivíduos e de populações.    

 Na qualidade de cuidadores e vizinhos daqueles a quem dedicam atenção, os 

agentes lidam com situações graves e complicadas, como nos casos de idosos que 

moram sozinhos, portadores de sérias deficiências físicas ou psíquicas, acamados ou 

com limitação de movimentos, expostos a quedas, vivendo em condições precárias, 

sem alimentação adequada, seja por falta de recursos materiais ou pelo descaso e 

abandono dos familiares.  

Não é fácil lidar com as adversidades decorrentes das precárias condições 

sociais: crianças, gestantes, jovens, adultos, enfim - seres humanos - pessoas doentes, 

carentes, sem o menor recurso. Nesse contexto, as contínuas intervenções da equipe e 

o acompanhamento dos agentes fazem toda a diferença, amenizando o sofrimento 

dessas pessoas.  

Junto com a equipe, os agentes acompanham a recuperação de casos especiais 

relatados com carinho e satisfação: o bebê prematuro salvo de uma tentativa de aborto, 

o morador de rua alcoólatra e tuberculoso que ficou bom e voltou para casa, o jovem 

que conseguiu se livrar das drogas, a portadora de distúrbios mentais que se curou, 

entre muitas outras situações difíceis e complicadas. 

Em outros momentos, ficam angustiados com algumas situações graves que 

continuam sem solução, mesmo com todo o esforço da equipe. Por estarem mais 

próximos e por conviverem com essas famílias, o envolvimento é tal que muitos 

agentes adoecem, ficam deprimidos e precisam até de recurso medicamentoso:  

 “Eu já presenciei várias vezes quando ele tá quebrando tudo em 

casa, ele vende tudo que tem em casa, a roupa da mãe, já chegou 

um dia em que não tinha nada pra comer porque ele vende tudo 



por causa da droga, então eu já presenciei polícia e ambulância 

vindo buscar ele e ela chora muito, eu não agüento, dá uma  pena 

(...) então nem tudo você consegue resolver, então o que acontece 

com o agente comunitário, acaba ficando doente, começa a ficar 

depressivo e a tomar medicação, aqui acontece muito (...) você 

quer resolver as coisas e não consegue, passa a levar os 

problemas dos outros pra você”. (E1)    

Numa escala de sofrimento, os agentes se situam numa condição de maior 

vulnerabilidade tanto pela escassa perspectiva de rearranjo dos elementos constitutivos 

da organização do trabalho, pois dependem de fatores alheios às próprias iniciativas, 

como pela ostensiva cobrança de responsabilidades que atribuem a si mesmos no 

contexto do Programa  (Martines e Chaves, 2007). 

Correia da Silva e Menezes (2008) constataram acentuada ocorrência de 

esgotamento profissional e de transtornos mentais comuns entre agentes comunitários, 

pois recebem pressões e cargas adicionais diante de situações familiares complexas 

associadas à violência e tráfico de drogas, na medida em que vivem e trabalham no 

mesmo local.  

Parte deste processo de estresse emocional pode ser decorrente da intensidade 

de envolvimento pessoal com dores, raivas e angústias dos pacientes, e manifesta-se 

como insatisfação e sensação de incompetência. Os autores sugerem mais 

investigações nessa direção, pois poucos são os estudos sobre as condições de saúde 

dos trabalhadores do PSF e do ACS em particular.   

O que pode acontecer por viverem no local em que trabalham?   

Esta questão está relacionada à segurança pessoal, pois lidam com pacientes e 

moradores implicados em situações de tráfico, consumo de drogas, alcoolismo, 

prostituição, etc. Em situações como estas, o fato de serem trabalhadores do SUS os 

ajuda a sentirem-se protegidos, uma vez que são reconhecidos como parte da equipe 

de saúde que atende essas mesmas pessoas. 

Assim, o colete do SUS funciona como um tipo de escudo, guarda-costas que ao 

mesmo tempo em que expõem ao risco também ajuda a sair: 

“Na minha área eu tenho pessoas alcoólatras, profissionais do sexo 

que fazem uso de drogas, essa coisas, então assim é um ambiente 

que você não sabe como a pessoa vai estar nesse dia, de repente 

esse alcoólatra está calmo, está gentil, está amável nesse dia, já 



tem dia que ele está agressivo, violento (...) ontem mesmo eu 

passei o maior medo, eu tinha que fazer visita e passar pelo 

viaduto e três carinhas estavam ali já cercando as pessoas pra 

poder assaltar (...) eu falei “ah eu vou, seja o que Deus quiser” e 

atravessei morrendo de medo e quando cheguei perto deles um 

falou “como você anda você já está aqui!”e eu pensei “gente, eu 

com medo e ele já me conhece” por causa do colete do SUS, esse 

colete do SUS é um guarda-costas, se eu estivesse sem ele com 

certeza seria assaltada, então da mesma forma que o colete te 

coloca em situações de risco ele também te ajuda a sair”.  (E5)    

Outras tensões do trabalho de mediação efetuado pelos ACS dizem respeito a 

sua condição de moradores que conhecem a vida particular das pessoas com as quais 

convivem não apenas no horário de trabalho. As relações de confiança e de amizade 

construídas ao longo do tempo agora são emolduradas pela condição profissional e 

podem conduzi-los a enfrentar dilemas que surgem em decorrência do acesso a muitas 

informações confidenciais.  

É legítimo questionar se devem ser comunicadas à equipe informações que 

transbordam o âmbito da saúde e foram veiculadas com base em laços de 

confidencialidade. Para Fortes e Spinetti (2004) os dilemas éticos e outras questões 

sobre privacidade e sigilo profissional precisam ser discutidas nos processos 

educativos de capacitação dos agentes e demais membros da equipe do PSF.  

No estudo sobre percepções de usuários do PSF a respeito do  tema da ética, 

Seoane e Fortes (2009) relatam que as visitas domiciliares não representam invasão à 

privacidade. Os pacientes fazem revelações sigilosas aos agentes porque esperam 

obter um acesso mais rápido às consultas ou aos exames necessários, já que o ACS é 

visto como um facilitador do acesso ao serviço de saúde. Por outro lado, os usuários 

não se sentem seguros em relação aos demais integrantes da organização 

administrativa do serviço de saúde, que podem não estar devidamente preparados 

para resguardar a confidencialidade das informações.   

Em nossa pesquisa, os agentes compreendem a responsabilidade que 

assumem diante da preservação do sigilo das informações, tanto no intuito de garantir 

a privacidade dos pacientes como na intenção de evitar qualquer tipo de preconceito. 

Assim, a principal questão é: o que pode ser compartilhado com a equipe? 



Doenças estigmatizadas, tentativas de suicídio e segredos de toda ordem, 

associados ou não com violência, são preocupações éticas relatadas por nossos 

entrevistados. Têm receio de perder o vínculo de confiança elaborado ao longo da 

convivência cotidiana e ao mesmo tempo têm medo de que alguma coisa pior 

aconteça, justamente porque não relataram aquela determinada situação para a 

equipe. Nestes casos, a equipe representa apoio e proteção:       

“Na verdade tem coisas que o paciente conta acreditando que não 

vai chegar lá na equipe, mas aí tem coisas que se eu não contar 

pra equipe, pode acontecer alguma coisa pior e eu sabia e não 

interferi ou não compartilhei, então é isso, às vezes você fica “e 

agora eu falo ou eu não falo?” quando são problemas mais como a 

violência, eu acabo contando pra equipe, não que a equipe vá 

interferir naquele momento mas eu acabo compartilhando até por 

uma proteção nossa também, não dá pra ficar sabendo de um 

monte de coisas e achar que vai resolver sozinha, mas depende do 

paciente, às vezes o próprio paciente conta pra enfermeira, pra 

médica e aí fica mais fácil”.   (E3)        

A convivência rotineira com as pessoas vai envolvendo os agentes de tal forma 

que acabam por assumir compromissos que não fazem parte das próprias atribuições:  

“O agente comunitário ele assessora a comunidade em tudo que 

ela precisa; se tiver um problema de uma casa que está com 

dengue você vai correr atrás, vai chamar o pessoal da zoonose pra 

ver, na saúde, no lazer (...) até as vezes que ele precisa ir num 

médico e não tem quem vá você vai com ele, não é o seu trabalho, 

mas muitas vezes você acaba fazendo coisa que é fora da sua 

alçada, fora do seu horário que ninguém nem sabe”. (E1)  

Trabalho e interação estão presentes nessas ações de mediação e abrangem 

outras dimensões do mundo da vida além das ações programadas. A mediação não é 

só programática, nossos entrevistados dão mostras do movimento intelectual que os 

conduz a reelaborar conceitos diante das situações enfrentadas.  Se dentre as 

finalidades do seu trabalho devem manter vínculos de credibilidade junto à população, 

a interação os faz acionar outros recursos culturais para compatibilizar diferentes 

expectativas. Precisam ter jogo de cintura para ajudar as famílias: 



“A gente tenta fazer o que é a demanda do posto, mas na 

comunidade cada casa é diferente da outra então você tem que se 

adequar e ter jogo de cintura para saber qual a situação de 

momento ali, porque se você não faz isso a pessoa não tem 

confiança e acaba não se abrindo e depois pode até fechar as 

portas pra você (...) é difícil pra gente  ter um bom elo com a 

população (...) outra coisa é quando você tem uma família 

problema (...) tem que ter jogo de cintura pra tentar ajudar essa 

família mas nem sempre a gente consegue, é muito difícil”. (E13)   

 Ter um bom elo exige muitas vezes adaptações administrativas na programação 

quando se quer aproximar interesses sem perder a confiança das pessoas. Os agentes 

estão envolvidos nessas ambivalências principalmente nas relações com as famílias 

que apresentam problemas complicados, de difícil solução.  

Os agentes participam de atividades conjuntas com as pessoas cadastradas, 

com ênfase na prevenção de agravos e na promoção da saúde, principalmente de 

pacientes considerados em situação de risco.   

Junto com as equipes, suas principais ações são: monitoramento de hipertensos 

e diabéticos, planejamento familiar, acompanhamento de gestantes, acompanhamento 

de crianças em creches e escolas na forma de aulas e brincadeiras, educação 

alimentar, terapia comunitária, caminhada, tipos diferentes de ginástica, atividades de 

lazer, etc. 

Passeios e caminhadas ajudam a aproximação dos moradores, entre eles 

muitos idosos isolados em seus domicílios:   

“No meu bairro tem muito depressivo, então melhorou muito com o 

PSF, porque agora eles vão pra passeio, eles vão pra caminhada, 

eles se encontram na unidade, então começaram a sair mais de 

casa, a caminhada é uma gracinha, se você vier de terça e quinta 

você vê os vizinhos todos juntos, gente que você sabe que não 

saia dali nem abria a porta pra ninguém”. (E1) 

 Toda semana, um grupo de idosos se encontra para fazer exercícios físicos de 

alongamento, são pessoas com dificuldades de locomoção, dependentes de bengala 

ou de cadeira de rodas. Um agente satisfeito relata que o grupo começou com oito e 

hoje está com uma média de 25-30 pessoas e conta com o apoio voluntário de um 

fisioterapeuta. 



O grupo de emagrecimento segue o esquema dos vigilantes do peso, com 

encontros semanais e duração de três meses e sob a responsabilidade de uma trinca: 

um médico, um enfermeiro e um agente comunitário. Na prática o alcance é mais 

abrangente do que na proposta de perder peso através de reeducação alimentar. Ao 

sair de casa e ter um espaço de convivência, as pessoas desenvolvem relações 

intersubjetivas de amizade, que servem de apoio para enfrentar os problemas da vida.   

De manhã bem cedo, em espaço aberto reservado para a feira livre, funciona um 

grupo de ginástica que segue técnicas de alongamento originadas no Japão. Um 

agente comunitário e mais duas pessoas da população são responsáveis por esta 

atividade diária que, às quintas feiras, é deslocada para o interior de uma igreja 

próxima por ser o dia da feira. É um grupo aberto para todas as idades, mas a 

porcentagem de idosos é maior. 

Com atributos talvez previstos no enfoque técnico, essas práticas incentivam a 

sociabilidade e o compartilhamento de interesses comuns entre os participantes. 

Complementam as ações de assistência à saúde:  

“O grupo de alongamento é um momento de sociabilizar, que eles 

conseguem sair de casa (...) porque as pessoas estão muito 

sozinhas (...) então o alongamento é interessante porque é um 

momento que eles conseguem se entrosar (...) é muito interessante 

porque se não tivesse esse grupo talvez eles nem se conheciam 

porque um mora numa rua lá no começo e outro no fim então se 

não tivesse alongamento eles não iam se conhecer, falta esse 

entrosamento entre os vizinhos”.  (E9)   

Nessas atividades grupais a aproximação e o entrosamento entre as pessoas 

configuram-se como ações comunicativas aparentemente singelas.  Do ponto de vista 

do Programa contudo, esses atributos ficam reduzidos a um único número indicador:  a 

quantidade de reuniões mensais realizadas (ficha D mensal do SIAB).  

 

8.3 Tensões e problemas diante do domínio da razão instrumental  

 

 As cobranças em torno da produtividade provocam questões de difícil solução: Como dar 

atenção adequada em pouco tempo? Como interromper a pessoa no meio da conversa? É preciso 

esclarecer as dúvidas, mas como? E a qualidade das visitas?    

“No mês a gente tem que cobrir pelo menos 85% das visitas nas casas, tem dias 

que tem que fazer 15 então são quinze minutos, dependendo da família é rápido, 



aí depende da sua organização porque  realmente tem que cumprir, o gestor é 

rigoroso nisso, ele cobra (...) então perde a qualidade (...) às vezes as pessoas 

tem muita dúvida, então aí você passa por cima é pouco tempo, não tem muita 

qualidade (...) teve casos que eu tive que montar a estratégia de voltar no final 

do expediente nem que você demore mais, é porque não dá, a pessoa está no 

meio da conversa “o tempo acabou, estou indo embora...” por isso perde a 

qualidade porque você tem que dar conta daqueles 85%”.  (E7) 

Relembremos que as tensões derivadas da contínua falta de tempo abrangem todas as ações 

efetuadas no trabalho cotidiano, inclusive as  entrevistas que fizeram parte desta pesquisa. Como vimos 

anteriormente, o registro das horas despendidas em cada uma (mas não todas) das atividades 

programadas constituem instrumentos de controle de ações bastante variadas. As entrevistas que 

fizemos não são computadas e, portanto, não podem justificar qualquer atraso no cumprimento da meta 

mensal de visitas programadas. Esta situação é um bom exemplo para pesquisadores acerca da 

necessidade ética de  negociar inclusive horas de trabalho para realizar pesquisas de campo:   

 

“Você vive preocupada com aquela história “ah mas eu vou perder tempo, minha 

vida fica atrasada” porque tudo faz parte, que nem isso aqui tá fazendo parte do 

meu trabalho mas acontece que realmente o meu trabalho é por números, aqui 

não conta, quer dizer, conta essas horas que eu estive aqui com você mas e aí? 

e as minhas visitas?” . (E6)   

Dado que o sistema apenas considera as visitas em que os agentes conseguem encontrar e 

conversar com os pacientes, e que é difícil encontrar alguns pacientes no horário habitual das visitas, as 

horas reservadas para esta atividade são ainda mais subtraídas:  

“Acho que na realização da visita uma das coisas que interfere é não conseguir 

encontrar esse paciente no seu horário habitual, você ter que ir fora do seu 

horário (...) é porque tem paciente que, por exemplo, trabalha o dia inteiro e só 

chega depois das cinco (...) isso é difícil, essa coisa de não encontrar o paciente, 

eu acho que atrapalha”.   (E3)  

Os encaminhamentos de consultas, exames clínicos, medicamentos, vacinas, atividades em 

grupo, etc. dependem do fluxo de informações entre o serviço e os pacientes e determina, por sua vez, 

um movimento contínuo de retorno aos domicílios - são as chamadas revisitas não contabilizadas: 

“A gente marca lá, mas não conta não vale na produção, aquele paciente que 

você vai entregar três encaminhamentos no mês acaba ocasionando revisita só 

que não é contado na produção (...) eles só contam casos de cadastro e 

acompanhamento de doença”.  (E10)   

“A gente não dá conta de visitar todo mundo, e tem a questão das 

revisitas (...) os pacientes da minha área tem procurado (...) daqui a 

pouco aquele monte de encaminhamento, às vezes eu vou três, 

quatro vezes na casa do paciente, porque eu não gosto de ficar 



com o encaminhamento do paciente, eu tenho medo de perder e 

complicar, e a revisita não entra na produção (...) então o tempo 

urge, sabe?”.  (E11)  

 

 

Consideradas inversão de prioridade por tomarem o lugar da visita (que acaba 

não se concretizando), as reuniões extras convocadas pela direção, provocam 

adaptações e prejudicam o planejamento organizado pelos agentes:  

“Então assim você planeja a visita domiciliar, muitas vezes tem 

famílias que você agenda mesmo pra ir porque a família está 

precisando naquele dia e aí você chega na unidade e te convocam 

para reuniões extraordinárias que não têm fundamento e você 

pensa “eu com uma visita agendada, aquele paciente precisa, eu 

falei que ia lá, eu prometi, ele está lá me esperando(...) então isso 

atrapalha a visita domiciliar (...) isso é muito ruim, então é um dos 

problemas que a gente encontra (...) num primeiro momento assim 

você fica desmotivada porque você prioriza a família que está ali 

naquele dia”.  (E14)               

  Do ponto de vista do valor das visitas domiciliares no Programa, nossos 

entrevistados também consideram inversão de prioridade, quando as visitas agendadas 

são desmarcadas em razão da demanda de trabalho exigida dentro da unidade que 

requer a presença de médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Reuniões 

administrativas extras, substituição de colegas, modificações no fluxo de atendimento, 

entre outras obrigações previstas, constituem transtornos diante da sua principal 

atribuição.   

 Não que os critérios técnicos de avaliação prejudiquem apenas os agentes, na 

verdade cobranças semelhantes atingem as equipes que também são pressionadas e 

avaliadas por esse crivo, todos compartilham tensões porque estão submetidos à 

mesma estrutura de gerenciamento do trabalho dominada pela razão técno-

instrumental.  

O desfalque de pessoas nas equipes é um fator que merece maior atenção. 

Qualquer tipo de afastamento (licença devido a alguma enfermidade, licença 

maternidade, férias, cursos, demissões, entre outros), exige esforço dobrado por parte 

dos demais. 



É difícil, por exemplo, a um agente explicar para o paciente que está esperando a visita 

domiciliar do médico que aquela visita foi desmarcada porque surgiu um imprevisto. Na realidade, os 

agentes consideram que as visitas domiciliares não são igualmente priorizadas para as demais 

profissões que compõem as equipes, pois são trocadas por outras atividades:  

“Não que a maior parte não seja cumprida, mas se acontece 

alguma coisa a visita é largada de lado, se tem imprevisto a visita é 

a última, não prioriza a visita (...) a prioridade é ficar na casa para 

atender os imprevistos da casa e não a visita porque se é 

Programa de Saúde da Família você tem um médico para ir lá 

então porque vai dar prioridade para ficar na casa?”.  (E9)  

 

“O médico tem hora marcada, mas nem sempre dá pra ir, porque 

sempre que tem esse negócio de reunião, é coisa que tem pra 

fazer e sai do foco da visita, eu acho que tem que seguir mais 

rigoroso isso (...) realmente tem os imprevistos, mas eu acho que 

tem muito imprevisto no PSF, tinha que ter menos”.  (E1)   

Critérios técnicos de decisão racional em torno da produtividade invertem a 

prioridade diante de imprevistos: a visita domiciliar fica em segundo plano e facilmente 

é descartada.    

As dificuldades relatadas nos depoimentos indicam a preponderância exercida 

pela razão instrumental sobre a razão comunicativa, conformando tensões e impasses 

nas relações que permeiam o trabalho cotidiano dos agentes comunitários na interface 

de mediação entre a equipe de saúde do PSF e a população cadastrada.  

O conceito de colonização do mundo da vida oferece subsídios para uma análise 

crítica dos serviços de saúde – públicos e privados – cujos desdobramentos para a 

área da saúde segundo Melo et al. (2008, p.531),   resultam do confronto entre mundo 

da vida e sistema: 

“A saúde, à luz dessa teoria, seria, então, resultante do confronto 

entre esses elementos – poder, dinheiro e solidariedade – que 

expressam, respectivamente, os imperativos oriundos do sistema 

administrativo, do sistema econômico e da opinião e vontade 

coletiva dos cidadãos, no exercício da sua autonomia”.   

Por meio de amplos processos de argumentação é possível discutir os encontros 

em saúde e a importância da validação e do reconhecimento das falas dos diferentes 



atores com base no conceito habermasiano de entendimento, segundo Deslandes e 

Mitre (2009). Não se trata de uma concordância ingênua de opiniões, mas de ações 

comunicativas que permitem aprender e negociar com o outro, respeitando seus 

direitos e autonomia. 

 Para essas autoras a proposta do agir comunicativo impregna alguns  princípios 

da Política Nacional de Humanização – PNH (Brasil, 2004), tais como: valorização da 

dimensão subjetiva e social nas práticas de atenção e gestão no SUS; construção de 

redes comprometidas com a produção de saúde e com a produção de sujeitos; 

construção de autonomia dos sujeitos e coletivos implicados na produção dos cuidados 

de saúde; e co-responsabilidade desses sujeitos nos processos de gestão e atenção.   

  

8.4 O diálogo possível na equipe de saúde  

 

 Na área da saúde, o trabalho em equipe está associado ao processo de 

racionalização da assistência médica com vistas a adequar o trabalho médico e demais 

trabalhos a uma relação custo-benefício como uma maneira de aumentar o acesso e a 

cobertura da população. Esta modalidade de prestação de cuidado também responde à 

necessária integração das disciplinas e das profissões no contexto das práticas de 

saúde ancoradas na abordagem biopsicossocial das relações saúde-doença (Peduzzi, 

2006).   

 Para o PSF, o trabalho em equipe não só promove uma reorganização da 

atenção à saúde como se fundamenta no próprio empenho de cada equipe 

responsável pelo atendimento e acompanhamento da população cadastrada de uma 

determinada área.  

  Tal forma de organização pressupõe ações baseadas na interdisciplinaridade, no 

entrelaçamento das práticas individuais, de maneira que uma prática possa reconstruir 

a outra e ambas se modificarem para atuar no contexto em que estão inseridas, no 

esforço conjunto de superar conflitos e construir consensos que possam coordenar as 

ações para alcançar objetivos em comum. 

 Para Araújo e Rocha (2007), o trabalho em equipe “provoca” a escuta do outro, o 

que pressupõe a abertura de um canal de comunicação em que o diálogo aberto às 

diversas solicitações pode redefinir responsabilidades e competências de seus 

integrantes.  



 O trabalho em equipe solicita espaço e tempo para que todos possam se 

comunicar e assim reajustar as ações em conformidade com as diferentes 

necessidades. As tarefas são organizadas e definidas nas reuniões de equipe,  

encontros que se distribuem duas ou três vezes por semana. 

 Para os agentes comunitários, a reunião de equipe é uma atividade importante 

por ser o único momento que encontram para falar sobre os casos -  situações mais 

preocupantes que requerem respostas mais imediatas e que dependem do apoio da 

equipe: 

“Então é muito importante porque é a hora certa que a gente tem 

pra falar e resolver pendências (...) então é bem importante, é o 

único momento que a gente tem pra falar dos nossos casos”.   

(E10)      

 Consideram suficiente o tempo disponível, mas depende da forma como as 

reuniões são organizadas pela equipe; a presença de todos é indispensável, mas nem 

sempre acontece em função do fluxo de atividades da unidade.  

           Para além do âmbito técnico-organizacional, a reunião de equipe promove a  

comunicação e favorece o diálogo de coordenação das ações em torno das metas 

propostas com base no entendimento. Consideramos essas reuniões como momentos 

de condensação de ações comunicativas que visam contornar polêmicas, desacordos e 

conflitos engendrados na conversação. Com base em argumentos racionais 

(explicações mais convincentes) é possível construir consensos.   

Consensos são renováveis, podem ser questionados e criticados através de 

nova discussão, desde que fundamentados por argumentos racionais, sem qualquer 

tipo de imposição externa ou interna à interação.  

Para Sakata (2009) a inserção do agente comunitário na equipe requer a criação 

de espaços permeados por ações comunicativas integradoras, capazes de favorecer o 

diálogo entre seus componentes e de dar voz aos agentes, pois estes representam a 

presença e a voz dos próprios pacientes no serviço de saúde.    

No trabalho cotidiano, equipes aproveitam as reuniões para negociar consensos 

orientados pela razão comunicativa, no intuito de compatibilizar  interesses e superar 

diferenças pessoais:   

“A equipe é um corpo, cada um faz parte de um corpo, então se um 

não está concordando com aquilo, está alguma coisa errada, a 

gente tem que rever (...) tem que entrar num consenso, tem que ser 



uma equipe unida (...) tem que ter um objetivo bem claro pra todos 

entenderem, pra todos estarem de acordo, pra todos falarem a 

mesma língua (...) e fazer assim “se você não está de acordo, nós 

tentamos convencer você daquilo que estamos pensando e se você 

conseguir se convencer  a gente entra num consenso, agora se 

você continuar achando aquilo que você acha que é, tem que tentar 

nos convencer pra gente entrar num acordo” então junto tem que 

convencer (...) tem diferença? vamos resolver aqui agora pra não 

levar as diferenças pro lado pessoal”. (E4)   

 O consenso assim elaborado pode constituir recurso para o trabalho em equipe, 

na perspectiva de superação de tensões e conflitos que possam atrapalhar, e até 

inviabilizar, a articulação das ações compartilhadas em torno dos objetivos propostos. 

No contexto do agir comunicativo, a equipe pode elaborar um olhar crítico sobre as 

relações interpessoais para amenizar eventuais brigas e rivalidades, evitando condutas 

discriminatórias entre os componentes:  

“Ter preferência na equipe desmontou a equipe, teve conflito muito 

sério, foi indo, foi indo e aí enterrou a equipe (...) por causa da 

conduta de gostar muito de um e não gostar de outro, então um 

podia tudo e o outro não podia nada (...) foram situações muito 

sérias (...) isso é péssimo”.   (E7) 

 Distribuição desigual de poder de decisão entre profissionais da equipe também 

é fonte de tensão e dificuldade para a ação. Na escala indicada por nossos 

entrevistados: auxiliares de enfermagem, enfermeiro e médico representam a 

distribuição desigual que os faz sentirem-se em posição desvantajosa:      

“O ACS tem que saber quando o paciente está precisando de uma 

visita médica, e tem vezes que pra gente isso é importante e pra o 

profissional não é; isso é um grande conflito que o agente de saúde 

tem, é importante ter a visita do médico...não, ele pode andar e tem 

que ir na unidade...daí fica aquele conflito porque o certo seria o 

médico ir, os auxiliares ir naquele determinado paciente, mas do 

ponto de vista dos técnicos eles acham que não, o paciente tem 

que andar; então tem esse conflito e o agente está ali direto com o 

paciente, a gente sabe quando ele pode ir lá na unidade ou não”.  

(E9)  



Posto que são conformadas na inter-relação do sistema com o mundo da vida, 

não são apenas as normas administrativas que ditam relações assimétricas de 

subordinação. Essas normas fixam as desigualdades valorativas entre os diferentes 

trabalhos já definidas por normas sociais de hierarquização de profissões segundo 

diferenças técnicas.  

Tais relações inseridas nas práticas sociais colocam em segundo plano saberes 

e ações de menor conteúdo técnico. Nesse contexto, os demais componentes da 

equipe não dão o devido valor ao trabalho dos agentes:   

“Falam muito “ah, o ACS é o elo de ligação” mas eu não sei se a 

gente consegue perceber isso no dia a dia (...) acho que precisava 

se encontrar uma maneira de mostrar “olha, o seu trabalho é 

importante”  (...) valorizar mesmo o quanto é difícil estar na rua, o 

quanto é difícil lidar com algumas situações que a gente só vai 

encontrar na visita, que só o ACS vai passar, eu não sei se a 

equipe tem essa noção, ela sabe que é difícil, mas não sei se ela 

leva isso em consideração na hora de planejar as coisas “ninguém 

tem tempo mas o ACS tem tempo” como se a visita não fosse 

importante”.  (E3)   

Consideramos pertinentes as tipologias organizadas por Peduzzi (1998, 2001) 

sobre as equipes multiprofissionais de saúde, a partir da definição de que o trabalho 

em equipe é elaborado na relação recíproca entre as diversas intervenções técnicas e 

a interação dos profissionais das diferentes áreas que, através da comunicação, 

articulam ações e cooperam entre si.  

Assim, temos duas modalidades de trabalho em equipe: equipe agrupamento e 

equipe integração. Enquanto na primeira encontramos uma tendência ao agrupamento 

dos trabalhadores e à justaposição das ações, com ênfase na especificidade dos 

trabalhos; na segunda, observamos uma tendência à interação dos trabalhadores e à 

articulação das ações com ênfase na flexibilidade da divisão do trabalho. É importante 

salientar que tipologias não são estáticas, pois buscam indicar o movimento das 

relações que compõem o trabalho em equipe. 

A autora construiu alguns critérios de análise sobre a tendência da equipe para a 

integração ou para o agrupamento: a comunicação entre os integrantes, a articulação 

das ações, o reconhecimento das diferenças técnicas entre os trabalhos 



especializados, o questionamento das desigualdades estabelecidas entre os diversos 

trabalhos e a constatação do caráter interdependente da autonomia profissional. 

A equipe que configura o trabalho cotidiano na direção da integração, entre os 

profissionais e as intervenções, tende a construir um projeto comum em torno do qual 

seus componentes realizam os respectivos trabalhos de maneira integrada aos demais.    

Lembremos que o agir comunicativo proposto por Habermas realiza-se na 

prática da argumentação em que pretensões de validade podem ser contestadas e 

modificadas por outros argumentos racionais reconhecidos intersubjetivamente, criando 

processos cooperativos de interpretação. Esse conteúdo da ação faz com que Peduzzi 

(2001) considere possível a integração, mesmo nas situações em que se mantêm 

relações assimétricas entre os componentes da equipe: 

“O que poderá diferenciar a maior ou menor integração será a 

prática de argüição da técnica e da desigual valoração social dos 

distintos trabalhos por meio do agir comunicativo, visto que este 

pressupõe não somente compartilhar premissas técnicas mas, 

sobretudo, um horizonte ético.”  (p. 108) 

 Os procedimentos e atributos da ação comunicativa possibilitam a participação 

de todos e o consenso em relação às próprias regras que orientam a discussão e a 

argumentação, sempre passíveis de modificação no decorrer das reuniões por decisão 

da equipe.  

  

O processo interativo pode emergir da própria equipe e não depende de 

convenções predeterminadas, mas não se realiza sem disposição para buscar uma 

comunicação cada vez mais isenta de imposições coercitivas. Além de disposição, a 

interação implica um princípio ético no qual cada componente da equipe é considerado 

um parceiro de diálogo, cujas falas são oferecidas à interpretação dos demais, ao 

mesmo tempo em que abre oportunidades de crítica às próprias interpretações 

(Gonçalves, 1999).     

Entendimento pressupõe disposição e dispositivos para a sua construção, não 

diz respeito apenas aos conteúdos da comunicação. Por este motivo a ação 

comunicativa é um processo dirigido para a obtenção de consenso, ainda que (ou por 

estes motivos) sempre provisório e sempre renovável.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As atribuições dos agentes comunitários de saúde apontam a relevância destes 

trabalhadores para os objetivos propostos pelo PSF.  

As diversas responsabilidades para cumprir suas funções, no intuito de viabilizar 

o acesso da população aos serviços de saúde, evidenciam a complexa 

interdependência do trabalho realizado nesta interface de mediação.   

 Identificamos os agentes como os protagonistas da implantação e consolidação 

do Programa na rede pública de atenção básica à saúde, pois na condição de 

mediadores, são eles que realizam as alianças necessárias para conciliar diferentes 

interesses, contornando conflitos e superando possíveis impasses que constituem este 

contexto de intermediação.      

A idéia de que o agente comunitário é o “elo de união” entre os pacientes e o 

serviço oferecido pela unidade básica de saúde, está enraizada nas concepções sobre 

este trabalhador. Tal definição já traz implícita em si, o estado de tensão presente 

nessa mediação; no entanto, não revela de imediato, a abrangência das atribuições e 



nem oferece visibilidade do trabalho exigido para compatibilizar as inúmeras 

expectativas do programa. 

Apesar das dificuldades e impedimentos, os agentes consideram o PSF como 

um programa que “veio para ficar”, pois além de partir de uma abordagem ampliada da 

relação saúde-doença incluindo os aspectos ambientais e sociais, oferece um 

atendimento diferenciado às pessoas, principalmente através das visitas domiciliares 

da equipe de saúde, que tanto possibilita a continuidade do acompanhamento e a 

criação de vínculo com os pacientes, como a inclusão daqueles que não podem se 

deslocar até a unidade por se encontrarem em situação de maior vulnerabilidade. 

Por outro lado, enfatizam que se trata de um programa para o futuro: “são 

sementes plantadas agora para colher depois” - no que diz respeito às ações 

preventivas ou promotoras da saúde, pois o interesse da população ainda está voltado 

para o atendimento curativo e de emergência.           

Observamos que os agentes estão cientes da importância do próprio trabalho 

identificado como a “máquina que puxa todos os vagões”, como o trabalho que faz o 

PSF funcionar e sobreviver. Contudo sentem-se desvalorizados porque a remuneração 

está insatisfatória diante das responsabilidades assumidas e da sobrecarga de trabalho 

inerente à prática cotidiana.  

O processo de formação e qualificação é fragmentado e insuficiente para o 

esperado desempenho preconizado pelo Programa. O itinerário para a habilitação 

técnica proporcionado pela Escola Técnica do SUS (ETSUS-SP) não está efetivado 

nos três módulos que compõem o curso completo; como também não existem 

perspectivas de qualquer avanço na unidade de saúde, dentro da própria categoria. 

Assim, para ser promovido, é preciso mudar para técnico administrativo, auxiliar de 

enfermagem ou então cursar uma faculdade. 

O principal motivo da busca para atuar como agente comunitário foi conseguir 

uma colocação no mercado de trabalho, pois muitos se encontravam desempregados 

ou então estavam insatisfeitos com o que faziam na época. A escolaridade dos 

entrevistados excede à recomendada pelo PSF, pois a maioria tem ensino médio 

completo e alguns apresentam até ensino superior, o que pode indicar a falta de outras 

oportunidades de emprego.      

Ao “dar voz” para os agentes comunitários pudemos constatar as tensões e 

insatisfações vividas neste contexto de mediação, em que servem de anteparo às 

cobranças da população que deles aguarda respostas para suas necessidades, assim 



como precisam responder às demandas da equipe para contornar os problemas que 

surgem com a população.  

Tal situação se complica ao serem importunados fora do horário de trabalho, 

pois são também moradores do mesmo local em que atuam. Dessa maneira, parece 

que não têm descanso, pois são identificados aonde quer que estejam e sempre 

precisam oferecer algum tipo de resposta para as indagações feitas pelos pacientes.   

Com o apoio da Teoria da Ação Comunicativa de Habermas, pudemos analisar 

as concepções dos agentes sobre o próprio trabalho e elaborar a nossa compreensão 

da abrangência de atribuições e sobrecarga de tarefas que configuram a interface de 

mediação entre a equipe de saúde e a população no contexto do PSF. 

Para Habermas, a sociedade apresenta duas dimensões: o mundo da vida e o 

sistema. O mundo da vida pode ser representado como um conjunto de saberes 

compartilhados a partir do qual as pessoas se abastecem para compreender, 

interpretar e agir, constituindo a fonte de significados das relações intersubjetivas 

coordenadas pela linguagem. Caracteriza-se pela razão comunicativa que articula 

ações na direção de metas orientadas por um consenso fundamentado na autoridade 

do melhor argumento.    

O complemento do mundo da vida é o sistema, que é constituído por estruturas 

que formam e reproduzem a sociedade no nível material e institucional. Caracteriza-se 

pela razão instrumental, que articula ações na direção de metas orientadas ao êxito de 

acordo com critérios de eficácia. 

Dessa maneira, a racionalidade também apresenta duas dimensões: a razão 

instrumental que orienta as relações dos homens com o mundo dos objetos para 

garantir a manutenção material da vida e a razão comunicativa que orienta as relações 

dos homens entre si, que é mediada pela linguagem e que possibilita alcançar um 

entendimento livre de imposições coercitivas.    

Na sociedade moderna, o crescimento da complexidade sistêmica determinou 

um movimento de autonomização dos subsistemas Estado moderno e economia 

capitalista sobre as estruturas formadoras do mundo da vida. Por meio do dinheiro e do 

poder administrativo, as organizações vão conquistando autonomia e consolidam 

domínios de ação não mais integrados pelo mecanismo do entendimento mútuo. 

Tal situação indica um processo de dominação da razão instrumental sobre a 

razão comunicativa: a colonização do mundo da vida, cujos desdobramentos e 

implicações estão na origem de graves problemas e adversidades sociais.  



O domínio da razão instrumental ancorado no desenvolvimento da ciência e da 

técnica mantém e consolida o processo de colonização do mundo da vida em suas 

complexas manifestações nos vários setores sociais submetidos à lógica administrativa 

e econômica capitalista.   

No contexto específico de atuação dos agentes comunitários do PSF, 

verificamos que critérios técnicos de decisão racional determinam o planejamento e a 

avaliação da rotina de trabalho, assim como os respectivos instrumentos de registro 

das atividades realizadas.  

Metas de produção ditam o número de visitas domiciliares e definem atividades 

em grupo, num sistema de prestação de contas que privilegia a quantidade de ações 

para aferir o cumprimento das obrigações. Não há qualquer consideração às condições 

de trabalho vividas na prática e nem visibilidade da sobrecarga de atividades 

desempenhadas para dar conta das propostas do Programa.    

Entretanto, tal domínio da razão instrumental não esgota os recursos de 

superação, nem constitui um processo irreversível, apenas mostra uma conjuntura 

transitória de saturação em que é necessário desenvolver o potencial racional 

comunicativo, que orienta relações intersubjetivas voltadas ao livre entendimento.  

A emancipação na direção de uma sociedade mais justa e solidária se torna 

possível pela expansão da racionalidade ancorada no mundo da vida, que se manifesta 

nas ações comunicativas efetivadas nos processos cooperativos de interpretação que 

permitem a elaboração de consensos assentados em razões sem qualquer imposição 

coercitiva. 

Nessa direção, verificamos que o trabalho em equipe pode oferecer uma 

resposta comunicativa à colonização do mundo da vida. Depende da ênfase dada à 

cooperação entre os componentes, no esforço conjunto para superar tensões e 

divergências, através da construção de consensos compartilhados intersubjetivamente 

e fundamentados por argumentos racionais que contemplem um plano de trabalho 

comum.    

Ações comunicativas permeiam a prática das visitas domiciliares, de maneira 

que ouvir os pacientes é tão fundamental como informar e orientar. A visita pode então 

significar um encontro entre sujeitos em que as inquietações da vida vêm à tona, onde 

histórias podem ser contadas porque os agentes comunitários estão dispostos a 

prestar atenção e ouvir.  



Reconhecemos a visita domiciliar como um espaço intersubjetivo que pode estar 

aberto às expectativas dos pacientes, na medida em que constitui um processo 

cooperativo de entendimento mútuo, complementando assim as ações de orientação 

técnica no acompanhamento de agravos e precauções relativas às situações de risco.          

Os agentes comunitários sentem-se gratificados pela estima e pelo 

reconhecimento dos pacientes que respeitam e atribuem credibilidade ao trabalho 

efetuado nas visitas domiciliares e ações desenvolvidas em grupo. A sensação de 

ajudar os pacientes e a confiança presente na convivência cotidiana justifica e dá 

significado às experiências vividas ao longo do tempo, conferindo satisfação ao 

trabalho apesar das dificuldades e conflitos. 

Consideramos que os agentes resistem aos ditames da razão instrumental na 

prática comunicativa cotidiana, que efetiva as oportunidades de superação das tensões 

e conflitos inerentes ao trabalho de mediação no intuito de viabilizar o acesso das 

pessoas ao serviço de saúde. 

Esperamos com essa pesquisa oferecer subsídios para melhorar as condições 

de trabalho, no devido reconhecimento das relevantes atividades que realizam na 

qualidade de “elo de união” entre a equipe de saúde e a população, no contexto do 

Programa de Saúde da Família.   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ANEXOS 
 
 

ANEXO 1 – Mapa do território de abrangência da Unidade Básica  

                      de Saúde Milton Santos 

 



 

Ponto A: local da Unidade Básica de Saúde Milton Santos 

Fonte: Google maps (Brasil); 20/09/2010   

ANEXO 2 - Roteiro de entrevista 
 

 

Identificação do entrevistado: 
 
Data da entrevista:                       Local:                                   Duração: 
 

Eixo 1 – A escolha e seus motivos   
▪ Por que você quis ser ACS? 



▪ O que fazia antes? 
 

 

Eixo 2 – O cotidiano de trabalho 
▪ O que faz o ACS? 
▪ Como é sua rotina de trabalho? 
▪ Visita domiciliar: objetivos, tempo disponível, instrumentos de registro, sigilo das informações, 

imprevistos, problemas e dificuldades, sugestões para melhorar. 
▪ Você participa de atividades em grupos educativos? Quais? De que maneira são realizadas? 
▪ Trabalho em equipe: objetivos, reuniões de equipe, tempo disponível, informações que o ACS 

escolhe para discutir com a equipe, problemas e dificuldades, sugestões para melhorar.     
▪ O ACS colabora nas atividades desenvolvidas por médicos residentes e alunos de graduação na 

UBS? 
▪ Que outras tarefas o ACS realiza além das que foram relatadas? 
▪ O que você acha dos instrumentos de registro do seu trabalho? 
 

Eixo 3 – Satisfação com o trabalho   
▪ Você se sente à vontade para realizar seu trabalho? 
▪ O que é necessário para desempenhar essas atividades? 
▪ Você gosta de ser ACS? Por quê?  
▪ O que você não gosta? 
▪ Como é ser morador do local em que trabalha? 

▪ Você participa de outras atividades com as pessoas de sua área? 
▪ Qual sua opinião a respeito do PSF? 
▪ Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre seu trabalho?  

 
 
 

 

 
ANEXO 3 - Ficha de identificação   

 
 
Data da entrevista:      entrevista no     
 
 
1. Nome:  

2. Data de nascimento:    Local (cidade e estado): 

3. Sexo: 

4. Estado civil: 

5. Escolaridade: 

6. Tempo de residência no bairro: 

7. Tempo de trabalho na Unidade: 

8. Religião: 

 

 

Observações: 

 



 

 
 
 
 

 

 

 
 

ANEXO 4 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
 

Título do projeto: Contexto de mediação: o trabalho do agente comunitário de uma 
Unidade Básica de Saúde do município de São Paulo, (SP) 

 
 
Esses esclarecimentos estão sendo fornecidos para sua participação voluntária 

nesta pesquisa, que visa estudar as concepções dos agentes comunitários de saúde 
sobre o trabalho de mediação que efetuam na interface entre a equipe de saúde do 
Programa de Saúde da Família e a população. 

As respostas a esta entrevista somente serão utilizadas para esta pesquisa. O 
senhor(a) não será identificado em nenhum documento de divulgação, ficando portanto, 
as suas respostas em total anonimato e absoluto sigilo. 

Caso não deseje participar, não haverá qualquer tipo de prejuízo, como também 
não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. O senhor (a) tem a 
liberdade de retirar este consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 
estudo, sem receber qualquer tipo de penalidade.  

Para esclarecimento de eventuais dúvidas, entre em contato com a investigadora 
Célia Maria Patriani Justo, que pode ser encontrada no endereço Rua Borges Lagoa 
1341; telefone (11) 55715000 e fax (11) 55495159. Se você tiver alguma consideração ou 
dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP): Rua Botucatu, no 572 1o andar – cj 14, telefone 55711062 e fax: 55397162.   E-mail: 
cepunifesp@epm.br        
  
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 
que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Contexto de mediação: o trabalho do 
agente comunitário de uma Unidade Básica de Saúde do município de São Paulo, (SP)”.  
 Eu discuti com a pesquisadora Célia Maria Patriani Justo sobre a minha decisão 
em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 
os procedimentos, a ausência de riscos, as garantias de confidencialidade e 
esclarecimentos permanentes. Concordo voluntariamente em participar desse estudo e 
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento. 
 Esta declaração foi obtida de forma apropriada e voluntária. 
 
 
 
_______________________                                                 data ____/____/____ 
  assinatura do entrevistado              

mailto:cepunifesp@epm.br


 
_______________________                                                 data ____/____/____   
  assinatura da pesquisadora     
 
 
 

ANEXO 5 – Ficha A do SIAB (frente) 
 
 
 



 
 ANEXO 5.1 – Ficha A do SIAB (verso) 

 



 
 

ANEXO 6 – Ficha B do SIAB (frente) 



 
ANEXO 6.1 – Ficha B do SIAB (verso)  



 
ANEXO 7 – Ficha D diária do SIAB  



 



ANEXO 8 – Ficha D mensal do SIAB 
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