
   

Saúde Coletiva

ISSN: 1806-3365

editorial@saudecoletiva.com.br

Editorial Bolina

Brasil

Pedreira Rabinovich, Elaine; Sousa Bastos, Ana Cecília de

O silenciamento e o Programa de Saúde da Família em um "Remanescente de Quilombo"

Saúde Coletiva, vol. 6, núm. 36, 2009, pp. 296-301

Editorial Bolina

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84212105003

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=842
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84212105003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=84212105003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=842&numero=12105
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84212105003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=842
http://www.redalyc.org


296 Saúde Coletiva 2009;06 (36):296-301 

Rabinovich EP, Bastos ACS. O silenciamento e o Programa de Saúde da Família em um “Remanescente de Quilombo” 

saúde da população negra – parte I
Rabinovich EP, Bastos ACS. O silenciamento e o Programa de Saúde da Família em um “Remanescente de Quilombo” 

O silenciamento e o Programa de Saúde 
da Família em um “Remanescente 
de Quilombo” 
Esse estudo, usando observação participante e diário de campo, analisou dois episódios envolvendo membros do Programa 
de Saúde da Família (PSF) em um local reconhecido como Remanescente de Quilombo, no estado de São Paulo, Brasil. A in-
teração do PSF com a população foi acompanhada durante o ano de sua instalação (2004). A análise se baseou principalmen-
te no conceito de “silenciamento”. Um caso apontou que a consciência de ter direitos não estava acoplada a uma consciência 
realística de sua situação. Outro caso ilustrou uma “carência aprendida”, em que a busca de suporte instrumental impede 
qualquer outro tipo de transação. Assim, diferentes níveis de significação obstaculizaram o diálogo entre família e o PSF. Es-
ses fracassos na comunicação devem ser entendidos como consequências de processos sócio-históricos em que a posição 
da população como clientes esteve relacionada ao autoritarismo das Políticas Públicas. Deste modo, o self individual nem 
sempre pode ser entendido como um produto de um sistema pluralístico e com múltiplas vozes porque o “epistemicídio” – o 
poder hegemônico que bloqueia o conhecimento plural – pode não permitir que algumas vozes “se” falem. 
Descritores: Família, Diálogo, Cultura, Programa de Saúde da Família, Epistemicidio, Quilombo.

The study, using participant observation and field diary, analyzed two dialogues between the professional team and fami-
lies of a Program of Family Health (PSF) in a place recognized as a “Remnant of Quilombo”, located in São Paulo, Brazil. 
The interaction between the PSF and the families was followed along its beginning, the year 2004. From these records, 
two episodes were selected. The analysis was mainly based on the concept of “silencing”. One case pointed to the cons-
cience of rights not necessarily being connected to a realistic awareness of the meaning of these rights. Another case 
illustrated “learned deprivation” by which looking exclusively for a kind of support that does not allow any other kind of 
transaction. Therefore different levels of meaning constrained the dialogue between families and professional workers. 
These failures of communication were understood as consequences of socio-historical processes where the position of 
the population as clients have been related to an authoritarian Public Policy. So, the individual self may not always be 
understood as a product of a pluralistic and multivoiced system because “epistemicide” – the hegemonic power blocking 
pluralistic knowledge - may not allow some voices to even speak.
Descriptors: Family, Dialogue, Culture, Program of Family Health, Epistemicide, Quilombo.

El estudio, utilizando observación participante y el diario de campo, analizó los diálogos entre el equipo del Programa de Salud 
de la Familia (PSF) en un sitio reconocido como “Remanente de Quilombo”, localizado en São Paulo, Brasil. La interacción en-
tre el PSF y las familias fue acompañada durante todo el año de 2004. De esos registros, dos episodios fueran seleccionados. 
El análisis fue principalmente basada en el concepto de “silenciamiento”. Uno de los casos mostró que la conciencia de los 
derechos no está necesariamente conectada con una conciencia realística de los significados de esos derechos. El otro caso 
ilustró una “privación aprendida” por medio de la cual al se mirar solamente un tipo de apoyo no permite ningún otro tipo de 
transacción. Así, diferentes niveles de significación crean obstáculos para el diálogo entre las familias y el PSF. Esos fracasos en 
la comunicación pueden ser entendidos como consecuencias de procesos socio-históricos en que la posición de la población 
como clientes estuve relacionada con el autoritarismo del Poder Público. De ese modo, el self individual no puede siempre ser 
comprendido como un producto de un sistema plural e con voces múltiplas porque el “epistemicídio” – el poder hegemónico que 
bloquea el conocimiento plural – puede no permitir algunas voces hablaren.
Descriptores: Familia, Diálogo, Cultura, Programa de Salud de la Familia, Epistemicídeo, Quilombo.
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saúde da população negra – parte I

inTrodUçÃo

O presente estudo apresenta a análise de dois episódios 
envolvendo profi ssionais do Programa de Saúde da Família 

(PSF) e moradores de um local reconhecido como Remanescente 
de Quilombo, localizado no estado de São Paulo. Tem por 
objetivo evidenciar algumas das dinâmicas subjacentes aos 
discursos envolvendo os membros de uma 
família e os membros de um Projeto Social.

O Programa Saúde da Família (PSF) foi 
proposto como um modelo de atenção em 
saúde pautado no paradigma da vigilância 
à saúde que busca articular a ação progra-
mática em saúde com as políticas públicas 
setoriais e transetoriais, incorporando na 
sua prática o domicílio e espaços comu-
nitários diversos. Tal característica deve 
contribuir para o fortalecimento do vínculo 
entre profi ssionais das equipes e a comuni-
dade local1. 

A noção de vínculo que o PSF implanta 
supõe conhecer as pessoas e seus problemas. Para Schimith e 
Lima2, o vínculo deve ser extensivo a toda a equipe de saúde, 
pois somente dessa maneira é possível atender as demandas e 
necessidades dos sujeitos reais do trabalho em saúde. Essas au-
toras apontam que, no entanto, o PSF não se refere ao vínculo 

como a possibilidade de autonomização do usuário, nem como 
a sua participação na organização do serviço e que, ao se po-
sicionar como espectador, não divide a responsabilidade e não 
reconhece os direitos dos cidadãos, tornando-os objetos.

Boaventura Sousa Santos3 elaborou um conceito por ele de-
nominado “silenciamento”  a ser aplicado a todas as minorias 

que sofreram o epistemicío4, qual seja, o 
assassinato da capacidade de “se pensar”, 
donde o conhecimento é provido pelo po-
der dominante. Tal é o quadro da maioria 
da população brasileira, dentre ela, os afro-
descendentes. 

“Fundada na razão metonímica, a trans-
formação do mundo não pode ser acompa-
nhada por uma adequada compreensão do 
mundo. Essa inadequação signifi cou violên-
cia, destruição e silenciamento [...]”3.

A crítica à razão metonímica, que se 
reivindica como a única forma de raciona-
lidade e, por conseguinte, não se aplica a 

descobrir outros tipos de racionalidade ou, se o faz, é apenas 
para torná-las matéria–prima. Para ela, o todo é mais importante 
do que as partes que o compõem3. Esta forma de ver subtrai ou 
diminui o mundo, escondendo a maior parte da riqueza inesgo-

“O VÍNCULO TANTO 
PODE APARECER COMO 

POSSIBILIDADE DE ESCUTA / 
EMERGÊNCIA DA AFETIVIDADE 
QUANTO COMO MANIPULAÇÃO 

E FAVORITISMO”
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tável das experiências sociais. A pobreza da experiência não é 
expressão de carência, mas da arrogância de não se querer ver 
e valorizar a experiência apenas porque está fora da razão com 
que podemos identifi cá-la e valorizá-la. Isto leva à alienação, 
à inconsciência, à ignorância e consequentemente, ao silencia-
mento diante das questões individuais e do mundo.

Para Boaventura Santos3, uma “sociologia das ausências” tra-
taria da investigação que visa demonstrar que o que não existe é, 
na verdade, ativamente produzido como não existente. O obje-
tivo desta sociologia é transformar objetos impossíveis em possí-
veis, e com base neles transformar as ausências em presenças. 

Distingue cinco lógicas ou modos de produção da não existên-
cia: monocultura do saber e do rigor do saber (ignorância ou de 
incultura); monocultura do tempo linear, a ideia de que a história 
tem sentido e direção únicos e conhecidos (a não-contempora-
neidade do contemporâneo); distribuição das populações por ca-
tegorias sociais que naturalizam hierarquias (classifi cação racial, 
sexual - inferiorização); escala dominante 
do universal (independência de contextos 
específi cos) e do global (entendida como 
extensa ao globo), produzindo a não exis-
tência sob a forma do particular e do local; 
monocultura dos critérios de produtividade 
capitalista (não–existência produzida sobre 
a forma do improdutivo: aplicada à nature-
za, esterilidade e ao trabalho, preguiça ou 
desqualifi cação profi ssional). As entidades 
ou realidades defi nidas como particulares 
ou locais estão aprisionadas em escalas que 
as incapacitam de serem alternativas cre-
díveis ao que existe de modo universal ou 
global.

São, assim, cinco as principais formas so-
ciais de não-existência produzidas ou legiti-
madas pela razão metonímica: o ignorante, o 
residual, o inferior, o local e o improdutivo. 

A produção social destas ausências resul-
ta na subtração do mundo e na contração 
do presente e, portanto, no desperdício da 
experiência. Ao identifi car o âmbito dessa subtração e dessa 
contração, as experiências produzidas como ausentes podem ser 
libertadas dessas relações de produção e, por essa via, se tornem 
presentes. A sociologia das ausências visa, assim, criar uma ca-
rência e transformar a falta da experiência social em desperdício 
da experiência social. 

As realidades ausentes se materializam socialmente por via do 
silenciamento, da supressão e da marginalização, isto é, pelas 
realidades que são ativamente produzidas como não existentes. 
Enquanto a dilatação do presente é obtida através da “sociologia 
das ausências”, a contração do futuro é obtida através da “socio-
logia das emergências”. A sociologia das emergências consiste 
em subtrair o vazio do futuro segundo o tempo linear por um 
futuro de possibilidades plurais e concretas, simultaneamente 
utópicas e realistas, que se vão construindo no presente através 
das atividades de cuidado.

Enquanto a sociologia das ausências amplia o presente, juntando 
ao real existente o que dele foi subtraído pela razão metonímica, 
a sociologia das emergências amplia o presente, juntando ao real 

amplo as possibilidades e expectativas futuras que se comporta. 
Ambos os conceitos – sociologia das ausências e sociologia 

das emergências – permitem fundamentar o presente estudo na 
medida em que um aponta para o passado – a história dos afro-
descendentes - conforme inscrito e atuante no silenciamento -, 
e o segundo, desse mesmo presente, propõe a possibilidade de 
identifi car, a partir das forças silenciadas, no seu próprio proces-
so, sua capacidade de auto-transformação.  

MeTodoLoGia
Este trabalho resultou da “observação participante”, na condição 
de “psicóloga voluntária”, da implantação deste PSF durante o seu 
primeiro ano, em 2004. Munida de um diário de campo, acompa-
nhamos as atividades associadas ao PSF, registrando os aconteci-
mentos à medida de sua ocorrência. Deste registro, foram recorta-
dos dois diálogos entre membros do PSF e da comunidade. 

O local de pesquisa é um bairro de uma cidade paulista locali-
zada a 60 km da capital. O bairro situa-se a 
25 km do centro da cidade, em região rural. 
Contudo, seus moradores, embora descen-
dentes de pessoas que trabalharam a terra, 
atualmente nada cultivam. Apenas os mais 
velhos ainda possuem alguma roça no fun-
do de seus quintais 5-7.

Não apenas foi reconhecido ofi cialmente 
como quilombo em 2002, como designa-
do como Quilombo nos mapas ofi ciais da 
cidade. Foi assentado em torno de uma ca-
pela construída por escravos. A gleba onde 
habitam fora doada pelos donos originais da 
fazenda, face às perturbações por eles causa-
das. Tal história está elaborada em um “mito 
fundador”, representado simbolicamente pela 
santa que adorna o altar da referida capela. 
Ao se transladar para outra cidade a fi m de 
poder pagar por sua liberdade, encontraram 
a santa no rio. Essa santa, que tanto porta o 
nome da fazenda quanto do local, foi e re-
tornou com eles no lombo de um burro, após 

uma ausência de um ano.
O PSF foi iniciado em três localidades simultaneamente; po-

rém, apenas este permaneceu ativo, após cerca de três anos.

resULTados
Caso 1: higiene
Trata-se de uma visita domiciliar, realizada pela enfermeira, pelo 
agente de saúde e pela psicóloga voluntária, a um morador, 60 
anos, cuja esposa falecera há alguns anos, original do local, de 
ocupação jardineiro, havendo, no terreno, uma casa principal 
onde morava com duas fi lhas e netos, um puxado onde morava 
uma fi lha grávida com o marido e uma outra moradia de seu ir-
mão. Todas essas habitações estavam em estado precário, exceto o 
“puxadinho” na frente do qual se estendiam roupas para secar.

A equipe do PSF oferece, logo ao chegar, a possibilidade de 
acesso a um dentista e doação de móveis, chamando a atenção 
para a questão do asseio pessoal. Aponta os riscos para a saúde 
aos quais os familiares estavam expostos pela presença de fezes 
ao lado do local de cocção, ninho de ratos no sofá, poço conta-
minado e outros.

“A SOCIOLOGIA DAS 
EMERGÊNCIAS CONSISTE 

EM SUBTRAIR O VAZIO 
DO FUTURO SEGUNDO O 
TEMPO LINEAR POR UM 

FUTURO DE POSSIBILIDADES 
PLURAIS E CONCRETAS, 

SIMULTANEAMENTE UTÓPICAS 
E REALISTAS, QUE SE VÃO 

CONSTRUINDO NO PRESENTE 
ATRAVÉS DAS ATIVIDADES 

DE CUIDADO”
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O diálogo se passa entre a equipe do PSF e o dono da casa, 
assistido pelos demais membros da família. Este manifesta se sen-
tir ofendido, afirmando nada precisar e que poderia ter tudo por 
seus próprios recursos; porém, apontando, ao mesmo tempo, que 
um produto para higienizar não lhe fora dado pela prefeitura. 

A equipe do PSF retruca que sua função é cuidar da saúde, e 
que a Vigilância Sanitária lá estivera comprovando a situação, e 
que o serviço não poderia responder pela prefeitura acusada de 
não fornecer o produto em pauta.

Em tom agressivo, o dono da casa afirma nunca ter recebido 
nada sem ter trabalhado para conseguir, e que seu aspecto “sujo” 
se devia ao seu trabalho, que não era “de escritório”: era na terra, 
tinha de estar sujo.

Uma das filhas, que tudo observa de sua casa, assim como 
o irmão do pai, que mora em uma casa geminada a esta filha, 
comenta que “o pai não está em um bom dia” e que, se ele não 
quer aceitar os móveis, ela aceitaria de bom grado.

Sentindo-se atacada e acuada, frente à quase violência pre-
sente no diálogo, a enfermeira indaga se o morador desejava a 
retirada da equipe do PSF de sua casa, ao que este retrucou que 
sua educação não permitia expulsar visitas.

Análise
Nunes et al1 apontam que as questões higiênicas são as que mais 
geram hostilidade entre o pessoal da equipe de saúde e a comu-
nidade. “As pessoas se sentem ofendidas quando os agentes lhes 
sugerem que seus filhos ou suas casas não estão suficientemente 
cuidados e limpos”1. 

Sentindo-se perseguido e acusado, o morador recusa-se a esta-
belecer uma base para uma transação. Conforme Puccini e Cecí-
lio8, “num mundo de muitos potes de mágoa e sofrimentos, qual-
quer desatenção, particularmente quando o assunto é o próprio 
corpo, a própria vida, torna-se de forma abrupta uma questão 
agressiva. A tensão geral entre o geral e o particular desaba sobre 
o convívio dos atos cuidadores, e os afetos tornam-se reativos 
diante do estranhamento que todos vivem”. 

Sua fala mostra uma consciência de que tem o direito de defi-
nir o seu viver, acusando a equipe do PSF de não compreender o 
mesmo. Aponta para a falta de centralidade da comunidade, no 
PSF, como construtora das próprias necessidades, confirmando o 
“silenciamento” conforme proposto por Boaventura Santos3, em 
todas as suas manifestações: tratava-se de um ignorante, inferior, 
improdutivo, que pensava e agia em termos locais, e que não 
percebia a temporalidade em termos de “progresso”. Desconhe-
cia as conquistas técnicas e as leis da “boa saúde”. Ao mesmo 
tempo, comportava-se de modo ambivalente: recusava ajuda e 
exigia receber ajuda, reclamando de não a ter recebido.

Os casos de resistência traduzem muitas vezes que as pessoas 
estão se sentindo desvalorizadas na sua forma de ser1.  Revela-
riam que não existe um verdadeiro diálogo entre o saber popular 
e o saber médico que permita refletir sobre as lógicas próprias 
e identificar como contribuem para o bem estar das pessoas. A 
questão de higiene e a da alimentação canalizam significados 
que mobilizam profundamente as pessoas, tanto no âmbito de 
sua subjetividade quanto das representações coletivas. “A sujeira 
revela o que não se quer revelar, mesmo que positivamente, mas 
faz emergir a imundície social, a desigualdade, a precariedade 
da moradia, a baixa autoestima”2.

A trajetória histórica deixou, como herança cultural, uma 

grande desconfiança nas instituições públicas e a dificuldade de 
o cidadão participar de forma desinteressada na resolução de 
problemas que dizem respeito a todos9. 

O episódio relatado pode ser lido como resultado de um “con-
finamento” em que fronteiras10 são ou estão fechadas – fronteiras 
geofísicas, inter-pessoais, intra-pessoais, transpessoais - gerado 
por uma ordem sócio-geohistórica que não favoreceu um modo 
de comunicação participativa. O vínculo tanto pode aparecer 
como possibilidade de escuta / emergência da afetividade quan-
to como manipulação e favoritismo. No caso, a participação não 
se concretiza porque o controle social é coercitivo.

Dentro da dinâmica apontada, embora historicamente esse 
morador tenha sido efetivamente ajudado, não o reconhece por 
ter sido cobrada retribuição na forma de trabalho – sendo ele, 
portanto, visto como improdutivo - pela ajuda ter sido dispen-
sada com base em uma avaliação de suas necessidades – sendo 
ele visto como inferior e ignorante. Não crê que vá receber o que 
deseja – ele como não autor de si próprio -, revelando uma situ-
ação desequilibrada em que não quer mais procurar suporte em 
potencial  - desistência ou resistência? - e por não poder confiar 
de que terá os recursos prometidos.

Não ocorreram trocas que pudessem aumentar a capacidade 
de enfrentamento das dificuldades, reais e concretas, vividas por 
este cidadão. Não se abriu o diálogo. Segundo Morioka11, mo-
nólogos podem se instalar, ao invés de diálogos, quando “outros 
anônimos” se tornam internalizados como voz dominante, o que 
aliena o self. Quando o conhecimento se origina de um “Outro 
Universal”, não há como não se submeter porque não há verda-
de fora da História, e esta é uma só apenas, verdade e história. 
Frente a esta alienação, haveria duas possibilidades: positivar a 
realidade, ignorando a história, tornando-a a-temporal, assim 
como a própria subjetividade; ou recusar-se – o que o morador 
ensaiou fazer -, o que causa terror por colocar a pessoa num 
estágio “entre”, onde desconhece o que vai ocorrer, ao mesmo 
tempo em que não cumpre com o esperado (aceitar a norma 
vigente). Deste modo, enquanto a aceitação das diversidades hu-
manas (historicização) produz um descentramento (alterização), 
a recusa do caráter híbrido contido nas comunicações hierarqui-
za formas de interação humana12.    

Este caso indica que a consciência de ter direitos não está 
acoplada a uma consciência realística de sua situação, que é 
negada por ambos os parceiros: o morador, negando uma situa-
ção extremamente crítica; o PSF, atuando próximo a uma atitude 
de vigilância sanitária, presente na formulação do PSF, mas em 
contradição com o ideário do mesmo: universalidade, equidade 
de atenção e integralidade das ações. As necessidades, e mesmo 
os desejos, da comunidade são pressupostos a partir de uma con-
dição de carência; carência esta negada pelo morador em uma 
tentativa de interlocução: ”vejam-me; olhem-me; olhem quem 
eu sou, o que faço, onde estou; entendam o que compreendo 
de mim, da minha vida, de vocês”; ou seja,  que ele saia do seu 
silenciamento, e que adquira a voz.

Este caso aponta para o fosso existente entre uma ausência 
de Políticas Públicas eficientes e eficazes – no caso específico, a 
ausência de saneamento básico – e as expectativas e desejos que 
não se identificam apenas com as necessidades básicas da po-
pulação. No meio destes dois pólos, a equipe do PSF, quando se 
coloca como “responsável apenas pela saúde”, está em uma po-
sição insustentável, pois como dissociar a saúde do atendimento 
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das necessidades básicas? E como dissociar a saúde do bem-estar 
oriundo da realização de expectativas e desejos? 

Para o usuário atendido, havia um desejo, igualmente legíti-
mo, de ser visto e respeitado em sua diferença, mesmo sendo 
esta subsidiária a uma sequência de frustrações cuja ponta do 
iceberg foi a acusação de não recebimento do produto pela pre-
feitura e da contrapartida exigida a tudo o que recebera.

Seguimento
A transação foi reaberta posteriormente, com idas e vindas.

Contudo, a fi lha presente, casada, e que muito desejava engravi-
dar por ter perdido um bebê, engravidou, teve o bebê, e este foi dela 
retirado pelo Conselho Tutelar devido à mãe colocar em risco a vida 
do fi lho por alcoolismo. O próprio pai teria dado queixa.

As outras irmãs e seus fi lhos já indicavam problemas em po-
tencial, tendo sido relatado que a esposa do dono da casa (fale-
cida há tempos) andava descalça e bebia, assim como o próprio 
dono da casa bebe.

Nada parece “suportar” essa família, dar 
apoio e sustentá-la. A ajuda é necessária sob 
qualquer perspectiva. Ele recusou o auxílio 
exigindo ser levado em consideração; no 
entanto, os fatos subsequentes apontaram 
cada vez mais a necessidade premente de 
auxílio.

O PSF em pauta, contudo, face à atitude 
de seus profi ssionais de ética responsável, 
de acolhimento e de envolvimento, mantém 
os canais abertos em relação a esta famí-
lia, concretizando o que Puccini e Cecílio8 
apontam para haver humanização das ativi-
dades humanas: “sem a percepção do que 
há de comum com os outros, as diferencia-
ções individuais passam a ser observadas in-
dependentemente da história concreta e das 
condições materiais de vida dos homens”. 

Caso 2: criança desnutrida
A equipe do PSF convoca a mãe de uma menina de cinco anos 
de idade, diagnosticada como desnutrida. Ambas comparecem 
ao serviço de saúde em horário não estipulado e são atendidas 
na cozinha do PSF. A família mora em uma espécie de “periferia” 
do local, ao lado da linha de trem. São “migrantes”, e não mora-
dores ‘tradicionais”.

No encontro, a equipe aponta os recursos que já haviam sido 
disponibilizados para ajudar esta família, como: emprego oferta-
do pela Prefeitura e desprezado pelo pai; acesso à creche; horta 
da vizinha; programas da comunidade; vizinhos – a todos a mãe 
retruca apontando alguma impossibilidade para deles fazer uso.

O PSF recorda à mãe que a família já fora alvo do Conselho 
Tutelar, e que deveria se acautelar, e passa a fornecer várias infor-
mações de como aumentar o suprimento nutricional da fi lha.

A mãe, que até agora apenas estivera na posição “sim, mas”, 
contestadora e negativista, coloca-se afi rmando bater na criança 
para que esta coma e que esta “não come porque é ruim”.

Análise
Neste diálogo, os níveis de signifi cação se encontram dissocia-

dos. O ator do PSF está na postura tradicional de quem ensina, 
fornecendo informações práticas e, provavelmente, do conheci-
mento da mãe, ao mesmo tempo em que mostra como várias 
formas desse tipo de suporte não surtiram efeito, cobrando uma 
atitude ativa da mãe. Segundo Boaventura Santos3, estaria consi-
derando a mãe inferior, com visão local, ignorante, improdutiva 
e sem visão do futuro.

A atividade desta, contudo, difere do caso anterior, estando 
em direto confronto com a visão do PSF: tanto ao afi rmar bater 
para fazer a menina comer, quanto ao usar fraldas descartáveis, 
embora vivendo em condições de miserabilidade. Segundo a 
mãe, gastaria muito sabão lavando as fraldas de pano.

O esquema mental historicamente construído desta mãe de 
seis fi lhos, entre um ano e meio a 11 anos faz com que ela olhe o 
PSF esperando desta relação obter um suporte material. Recorre 
ao PSF apenas porque o percebe como uma das pedras do jogo 
de xadrez que joga com os poderes constituídos. 

Para a mãe, trata-se de universos disso-
ciados. Ela não tem, historicamente, razões 
para confi ar que o PSF tem ou terá uma 
presença signifi cativa em sua vida e age 
como quem pensa: se o PSF é eventual e 
transitório, girando em torno de outro cen-
tro que nada tem a ver com a sua vida (da 
comunidade): por que não tentar obter um 
benefício imediato?

A mãe parece cega quanto às necessida-
des da fi lha – tanto que o Conselho Tutelar 
já fora acionado por outros motivos ante-
riormente - pois o único suporte que per-
cebe é o de receber insumos materiais, sem 
retribuição de sua parte. O PSF tenta prote-
ger a criança dos maus-tratos maternos. 

Seguimento
Esta família foi atendida pela equipe do PSF 
em vários episódios subsequentes, quando 
a mãe aparentava uma submissão sem se 

comprometer efetivamente com as ações empreendidas em prol 
de seus fi lhos. Dentre essas ações, ressalta-se os inúmeros ba-
nhos, pelo qual todos seus fi lhos passaram, devido à queixa for-
necida pela creche ao Centro de Saúde da reiterada presença de 
piolhos. Esse banho “coletivo” era realizado na própria creche, 
devido à ausência de água encanada na moradia das crianças, 
com a presença de todos os fi lhos, da mãe, do agente comuni-
tário, da enfermeira, da psicóloga voluntária e de mais algum 
funcionário da creche que por lá passasse.

Na ocasião, marcas foram constatadas nas região dorsal e 
MMII de uma das crianças que, de forma confi dencial, relatou 
ser seu pai a bater pelo fato de urinar na cama.

Um episódio observado, contudo, forneceu o alcance da 
questão em pauta. Por ocasião de uma festa religiosa local, a 
mãe dirigiu-se ao representante eleito exigindo benefícios. Este, 
acuado, respondeu cobrando a contraparte anteriormente esta-
belecida e não cumprida por esta.

A exploração de uma situação de “explorada” sinaliza que 
essa mulher está em uma situação limítrofe – realmente nas 
bordas, não apenas por morar em uma “periferia de uma peri-
feria de uma cidade periférica”, como por assumir uma atitude 

“O EPISÓDIO RELATADO PODE 
SER LIDO COMO RESULTADO DE 
UM 'CONFINAMENTO' EM QUE 

FRONTEIRAS SÃO OU ESTÃO 
FECHADAS – FRONTEIRAS 

GEOFÍSICAS, INTER-PESSOAIS, 
INTRA-PESSOAIS, TRANS-

PESSOAIS - GERADO POR UMA 
ORDEM SÓCIO-GEOHISTÓRICA 

QUE NÃO FAVORECEU UM 
MODO DE COMUNICAÇÃO 

PARTICIPATIVA”
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“eticamente às margens”, em que não mede os meios para al-
cançar os fins.

Coincidentemente ou não, a última notícia desta família foi a 
da prisão do marido por acusação de furto.

Este caso pode ser dito ilustrar uma “carência aprendida”: sua 
atividade estratégica está dirigida a explorar os meios disponí-
veis. Mas ilustra, igualmente, um manejo das recomendações da 
equipe de saúde como uma questão de obediência e de decisão 
racional1, e não como produtos de uma interação dialógica.

Contudo, um aspecto importante a ser ressaltado: embora a 
equipe do PSF soubesse do uso que a mãe fazia dos meios, o cui-
dado com as crianças impedia os profissionais de tomar uma ati-
tude mais radical, e por isso, tantos e diferentes subsídios foram 
oferecidos a esta família, tentando impedir a retirada das crianças 
dos cuidados dos pais. Assim, atuou na direção da preconizada 
por Schimith e Lima2 de, embora reconhecendo que a mãe tem 
responsabilidades com os filhos, “quando toma conhecimento 
de um problema, procura acolher de forma a responsabilizar-se 
pelas necessidades de saúde do paciente”.

Deste modo, as observações vão ao encontro de Nunes et 
al1 de que a capacidade de desempenho relacional dos profis-
sionais do PSF deveria ser avaliada devido à valorização das 
relações pessoais e afetivas que caracterizam o modo de rela-
cionamento no Brasil.

No entanto, a estratégia básica do PSF, de participativa e 
igualitária, pode se tornar compensatória devido à impossibi-
lidade de encontrar outros modos de atuação. Este pode ser 
um paradoxo que se coloca também para outros projetos so-
ciais de diferente natureza.

Considerações finais
A análise desses dois casos aponta para uma diferença quanto 
aos níveis de significação que obstaculizam o diálogo.

De um lado, um serviço de saúde inserido em uma história de 
fracassos e frustrações associadas ao atendimento público; de ou-
tro, um público que, por não confiar na continuidade, estabilida-
de, fidedignidade do serviço - por não poder confiar em que terá 
os recursos prometidos - prefere auferir vantagens imediatas. 

Uma hipótese de “carência aprendida” pode ser aventada face 
à atitude de exigência de receber suporte sem contrapartida.

A origem desta diferença nos níveis de significação indica um 

passado de clientelismo, ao qual corresponde um autoritarismo, 
resultando em que a pretendida participação nas decisões perma-
neça à parte dos contextos concretos onde as ações ocorrem.

O modelo biomédico, como parte do pensamento ociden-
tal, está inserido em uma dinâmica de dominação e de poder. 
Colocar as “coisas no lugar” significa controlar, enquanto “des/ 
conversas” podem indicar formas de resistência a encaixes que 
reforçam formas de controle. 

Igualmente, o vínculo como base fundadora da sociedade bra-
sileira pode igualmente funcionar como um facilitador de encai-
xes em direção ao modelo hegemônico.

O self individual pode nem sempre ser entendido como um 
produto pluralístico e multivocal decorrente de várias vozes por-
que o “epistemicídio” não permite que algumas vozes falem: se 
“eu” não falar “quem sou eu”, não posso “ser” quem eu sou: uma 
voz estará faltando, a minha. Neste caso, a falta de diálogo assi-
nala a alienação do self por uma voz internalizada dominante, a 
do poder hegemônico. 

Somente o nível do atendimento às necessidades básicas é vis-
to pelas autoridades e pelo PSF, como se as pessoas, por não dis-
porem dele, não tivessem outras necessidades e outros desejos. 

Por outro lado, as pessoas por não disporem do atendimento 
às necessidades básicas, não possuem uma base realística de su-
porte aos seus “desejos”, o que as faz queixosas e não reconhe-
cedoras da ajuda efetivamente recebida, como se “estivessem 
sendo enganadas e merecessem receber mais”.

Esses elementos ocasionam uma impossibilidade de diálogo. 
O PSF, devido à sua proximidade às famílias, acaba por ser o de-
positário destas queixas e o seu portador, em ambas as direções, 
população e governo, posição que implica níveis de responsabi-
lidade e protagonismo dos quais nem sempre está ciente.

A mesma produção de obstáculos ao diálogo oriunda de níveis 
diferentes de significação quanto às necessidades “necessárias”, 
desejos (im)possíveis, participação direcionada, comunidade 
como indivíduo, interesses (não) partilhados, parece estar pre-
sente em diálogos de projetos sociais, assim como uma “direção” 
para a procura de vantagens imediatas, fazendo emergir a ques-
tão: seria a família realmente um lugar estratégico na redução 
da pobreza e na promoção da qualidade de vida? Ou a família 
ter-se-á tornado apenas um espaço privilegiado de observação e 
de intervenção?                     
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