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A FUNASA e as visões de mobilização social 
dos moradores de Mocambo, Sergipe
O presente artigo apreende atividades da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) no Estado de Sergipe no que tange 
a oficinas de mobilização social na comunidade quilombola de Mocambo, Porto da Folha, Sergipe. Reflete-se sobre 
execuções, resultados, dificuldades apontadas nos momentos de discussões das condições de saneamento e assis-
tência à saúde, assim como a importância dessa fundação no incentivo do exercício do controle social no campo da 
saúde. A necessidade da reflexão sobre a frequência dessas atividades merece atenção para o planejamento, aquisi-
ção de recursos para financiamento, efetividade e capacitação de recursos humanos.
Descritores:	FUNASA,	Sergipe,	Comunidade	Quilombola,	Mobilização	social.

The present article apprehends activities of the National Foundation of Health (FUNASA) in the State of Sergipe, Bra-
zil, regarding the workshops of social mobilization in the quilombola community of Mocambo, Porto da Folha, Sergi-
pe/ Brazil. It reflects about executions, results, pointed difficulties in the moments of discussions of the conditions of 
sanitation and health assessment, as well as the importance of this foundation in the incentive of the exercise of the 
social control in the field of health. The need of a reflection on the frequency of these activities deserves attention for 
the planning, acquisition of resources for financing, effectiveness and training of human resources. 
Descriptors:	FUNASA,	Sergipe,	Quilombola	Community,	Social	mobilization.	

El artículo presente aprehende actividades de la Fundación Nacional de Salud (FUNASA) en el Estado de Sergipe, 
Brasil, en lo que se refiere a las talleres de movilización social en la comunidad quilombola de Mocambo, Porto da 
Folha, Sergipe/ Brasil. Se refleja sobre ejecuciones, resultados, dificultades apuntadas en los momentos de discusio-
nes de las condiciones de saneamiento y asistencia a la salud, así como la importancia de esta fundación en el in-
centivo del ejercicio del control social en el campo de la salud. La necesidad de la reflexión en la frecuencia de estas 
actividades merece atención para la planificación, la adquisición de recursos para financiamiento, la efectividad y la 
capacitación de recursos humanos. 
Descriptores: FUNASA,	Sergipe,	Comunidad	Quilombola,	Mobilización	social.

Maria Francisca dos Santos Teles
Psicóloga. Especialista em Políticas Públicas.  
Especialista em Gestão Estratégica em Saúde. 
Educadora em Saúde Pública da Fundação Nacional 
de Saúde / Coordenação Regional de Sergipe.

Ana Cristina de Souza Mandarino
Doutora em Comunicação e Cultura. Professora 
Convidada do Departamento de Antropologia da 
Universidade Federal da Bahia.

Estélio Gomberg
Doutor em Saúde Pública. Professor Substituto do 
De par ta mento de Medicina da Universidade 
Federal de Sergipe.

Recebido: 15/08/2008      
Aprovado: 02/02/2009

INTRODUÇÃO

O conceito de quilombo atravessa o tempo e designa os 
territórios onde se organizavam negros africanos que, 

trazidos com a colonização portuguesa, insurgiam contra a 
situação de escravidão. Hoje, são territórios de resistência 
cultural e deles são remanescentes os grupos étnicos raciais que 
assim se identifi cam. Com trajetória própria dotada de relações 
territoriais específi cas, com presunção de ancestralidade negra 
relacionada à luta contra a opressão histórica sofrida, eles se 
autodeterminam comunidades negras de quilombos, dados 
os costumes, as tradições e as condições sociais, culturais e 
econômicas específi cas que os distinguem de outros setores da 
coletividade nacional1. 

Alterar as condições de vida nas comunidades remanescentes 
de quilombos por meio da regularização da posse da terra, 
do estímulo ao desenvolvimento e apoio às suas associações 
representativas, são objetivos estratégicos que visam o 
desenvolvimento sustentável, com garantia de que os seus 
direitos sejam elaborados e também implementados. 

Para isso, o Governo Federal criou, em março de 2004, o 
“Programa Brasil Quilombola” como uma política de Estado 
para essas comunidades, abrangendo um conjunto de ações 
integradas entre diversos órgãos governamentais: Ministério do 
Desenvolvimento Agrário / Instituto Nacional de Colonização e 
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Reforma Agrária/ Incra; Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome; Ministério da Cultura/ Fundação Cultural 
Palmares; Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde e 
Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação, com suas respectivas previsões de investimentos 
do Plano Plurianual (PPA) 2004-2007. Todas as ações são 
coordenadas pela Se cretaria Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial (SEPPIR), por meio da Subsecretaria de 
Políticas para Comu nidades Tradicionais1. 

O termo quilombo deixou de estar atrelado ao conceito 
histórico de grupos formados por escravos fugidos e assumiu um 
novo signifi cado a partir do texto do artigo 68 da Constituição 
Federal de 1988: “aos remanescentes das 
comunidades de quilombos que estejam 
ocupando suas terras, é reconhecida a 
propriedade defi nitiva, devendo o Estado 
emitir-lhes títulos respectivos”2. 

Hoje, o termo é usado para designar a 
situação dos segmentos negros em diferentes 
regiões e contextos no Brasil, fazendo 
referência a terras que foram compradas 
por negros libertos; da posse pacífi ca 
por ex-escravos de terras abandonadas 
pelos proprietários em épocas de crise 
econômica; da ocupação e administração 
das terras doadas aos santos padroeiros 
ou de terras entregues ou adquiridas por 
antigos escravos organizados em quilombos. Nesse contexto, 
os quilombos foram apenas um dos eventos que contribuíram 

para a constituição das “terras de 
uso comum”, categoria mais ampla 
e sociologicamente mais relevante 
para descrever as comunidades que 
fazem uso do artigo constitucional2. 

A partir do Decreto nº 4.887/2003, 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
foi concedido a essas populações 
o direito à auto-atribuição como 
único critério para identifi cação das 
comunidades quilombolas, tendo 
como fundamentação a Convenção 
169 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), que prevê o 
direito de autodeterminação dos 
povos indígenas e tribais2. 

Ainda de acordo com o Decreto, 
que regulamenta o procedimento 
de regularização fundiária: “são 
terras ocu padas por remanescentes 
das comunidades dos quilombos 
as utilizadas para a garantia de 
sua reprodução física, social, 
econômica e cultural” 2.

Dados ofi ciais da Secretaria 
Especial de Políticas de Promo ção 
da Igualdade Racial (SEPPIR) e do 
Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA), autarquia 

responsável pelo processo de identifi cação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos 
Remanescentes de Comunidades dos Quilombos, apontam que 
existem cerca de 743 comunidades quilombolas, ofi cialmente 
registradas pela Fundação Palmares, do Ministério da Cultura, e 
252 processos de regularização fundiária em curso, envolvendo 
pelo menos 329 comunidades distribuídas em 21 estados 
brasileiros, porém, ainda não existe um consenso acerca do 
número preciso de comunidades quilombolas no país. Estima-
se que há pelo menos três mil dessas comunidades em todo 
território nacional, porém, o movimento quilombola aponta um 
numero superior a 5.000 comunidades.

Quilombo Mocambo e suas faces 
O Quilombo Mocambo está situado no 
município de Porto da Folha, às margens 
do rio São Francisco, fronteira com o 
estado de Alagoas, distante 150 km do 
litoral. É habitado por pessoas que se auto 
reconheceram remanescentes de escravos, e 
foi a primeira comunidade negra do Estado 
de Sergipe a ser reconhecida ofi cialmente 
como remanescente de quilombos pela 
Fundação Cultural Palmares, em 1997, 
porém, a titulação de posse dos 2.100 
hectares de terra só aconteceu três anos 
após, no ano 2000.

Segundo dados de um inquérito sanitário realizado pela 
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) em 2005, sua 
população é composta por 700 habitantes, distribuídos em 

"A UTILIZAÇÃO DO TRABALHO 
DE GRUPO COMO TÉCNICA 

DE DESENVOLVIMENTO DOS 
TRABALHOS DA OFICINA FOI 

O SEGUNDO PONTO MAIS 
DESTACADO NO DECORRER DAS 

ENTREVISTAS"
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145 domicílios, dos quais 140 estavam ocupados e cinco 
desocupados. Os domicílios possuíam as seguintes melhorias 
sanitárias: banheiros (85,71%), lavatórios (32,14%), tanques 
de lavar roupas (63,57%), fi ltros domésticos (36,43%), pias de 
cozinha (40,71%) e reservatórios de água (35%)3. Atualmente 
estão sendo construídas oitenta casas com recursos oriundos de 
convênio fi rmado entre a Prefeitura Municipal de Porto da Folha 
e a Caixa Econômica Federal.

Existem, na localidade, duas associações de moradores: a 
dos que se autorreconheceram quilombolas e a dos que não 
se auto reconheceram, demonstrando ser esta uma comunidade 
dividida. As escolas quilombolas de ensino fundamental e 
médio são frequentadas apenas pelos que se reconheceram, 
tendo os que assim não o fi zeram, que se deslocam de lancha 
através do rio São Francisco para a cidade de Pão de Açúcar 
em Alagoas. Existem questões jurídicas na Procuradoria da 
República, solicitando a saída dos que não se reconheceram da 
localidade; as comemorações festivas são 
realizadas separadamente e os programas 
governamentais só benefi ciam os que se 
reconheceram como negros.

O Quilombo possui uma biblioteca 
e uma Unidade Básica de Saúde (UBS) 
em precárias condições, onde uma vez 
por semana uma equipe do Programa 
de Saúde da Família presta atendimento 
aos seus moradores. A energia elétrica 
é fornecida pela Energipe e somente no 
início do ano de 2006, passou a contar 
com um sistema de abastecimento de água 
tratada, administrado pela Companhia de 
Saneamento de Sergipe (DESO), cons-
truído com recursos repassados pela 
FUNASA através de convênio com o 
governo do Estado. Anteriormente, era uti-
lizada a água retirada diretamente do rio 
São Francisco, sem nenhum tratamento. 

Não dispõe de rede de esgotamento sanitário, nem ruas 
pavimentadas e o sistema de coleta de lixo foi implantado após 
a realização da Ofi cina de Mobilização Social. Antes o lixo 
domiciliar era colocado a céu aberto, às margens do rio, nos 
quintais, nas ruas, queimado ou enterrado. 

A sobrevivência dos moradores do Quilombo é garantida 
através da prática da agricultura de feijão, mandioca e milho; 
da pesca, da criação de animais (suínos, bovinos, ovinos 
e caprinos) e da confecção de artesanato. A renda familiar é 
complementada pelos programas de governo (bolsa família, vale 
gás, doação de cestas básicas, e outros), e com os rendimentos 
de aposentados. 

Procuram preservar as expressões da cultura negra, como 
o trabalho coletivo; o uso de ervas medicinais; a capoeira de 
angola ensinada nas escolas; e o samba de coco, dançado 
nos dias da padroeira Santa Cruz, da Consciência Negra, e do 
reconhecimento da comunidade3. 

Outras instituições atuam na localidade, trabalhando com 
projetos ligados à agricultura, criação de caprinos e galinhas, 
artesanato e horta comunitária, entre elas a Cáritas Diocesana, o 
Instituto Dom Helder Câmara e a Petrobrás.
A Funasa e suas ações de educação em saúde 

A Fundação Nacional de Saúde, instituição vinculada ao 
Ministério da Saúde, e parte integrante do Sistema Único de 
Saúde (SUS) tem um papel muito importante na história da 
educação em saúde no Brasil. Instituída pelo Decreto nº 100, de 
16 de abril de 1991, é o resultado da fusão de várias instituições 
de saúde pública, sendo que uma delas, o Serviço Especial de 
Saúde Pública, teve um papel preponderante, na medida em que 
incorporou nas suas atividades, ações de educação sanitária.

A FUNASA detém a mais antiga e contínua experiência em 
ações de engenharia de saúde pública no país direcionando as 
ações de saneamento para as comunidades cujos indicadores de 
saúde denotam a presença de enfermidades causadas pela falta 
e/ou inadequação de saneamento.

Realizar ações de saneamento ambiental em todos os 
municípios brasileiros e de atenção integral à saúde indígena, 
promovendo a saúde pública e a inclusão social, com ex-
celência de gestão, em consonância com o SUS e com as metas 

de desenvolvimento do milênio4.  
Esta missão demanda à FUNASA um 

papel de normalização e assessoramento 
técnico que permita o fortalecimento de 
estados e municípios de modo que cada 
um deles possa desenvolver suas ações 
seguindo as diretrizes estabelecidas, adap-
tando-as às peculiaridades regionais5. 

A partir de 2003, a reestruturação 
do Ministério da Saúde e da FUNASA, 
através dos Decretos nº 4.726/2003 e 
nº 4.727/2003 respectivamente, gerou 
ampliação das atribuições do saneamento 
ambiental, passando a fomentar ações 
de saneamento em áreas consideradas 
de interesse estratégico, estando nelas in-
cluídas as comunidades de remanescentes 
de quilombos, assentamentos da reforma 
agrária, reservas extrativistas e comunidades 
ribeirinhas6. 

Nestes 16 anos, a FUNASA vem sofrendo algumas trans-
formações em decorrência das mudanças no cenário político e 
sanitário do país, principalmente pelo esforço de não andar na 
contra mão do SUS. Neste contexto, as diretrizes da educação 
em saúde tiveram que ser revistas para adequar suas práticas aos 
princípios do SUS, e passaram a ter como eixos norteadores, a 
promoção à saúde, a educação popular, a educação popular em 
saúde, a mobilização e o controle social.

A reestruturação da FUNASA7 propiciou o repensar da sua 
Política de Educação em Saúde na busca de adequar suas práticas 
à nova missão. Segundo Brasil, Fundação Nacional de Saúde6, 
diante do atual momento político vivenciado pela FUNASA em 
que as ações de Educação em Saúde, por força de sua missão e 
de seu estatuto, devem estar integradas às ações de saneamento 
e atenção à saúde indígena, afi rma-se a necessidade de inserir 
a Instituição na lógica da ação horizontal e intersetorial. Ao 
incorporar a infl uência das dimensões sociais, econômicas, 
políticas e culturais na saúde, a Instituição supera o conceito 
de “educação sanitária” e passa a buscar a mudança de práticas 
de vida nos indivíduos e na população. As ações educativas, 
no âmbito da saúde pública, sempre foram complementares às 

"DOS QUE AFIRMARAM 
SE LEMBRAR DO QUE 

ACONTECEU, 46,42% SE 
REFERIRAM À MOBILIZAÇÃO 

FEITA PARA COLETAR O 
LIXO EXISTENTE NO 

POVOADO, PRINCIPALMENTE 
NA MARGEM DO RIO 

E QUINTAIS DAS 
RESIDÊNCIAS"
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ações de saúde. No decorrer da sua evolução observa-se que 
ela foi infl uenciada pelo regime político e situação sanitária 
vigentes no país. 

Para Alves8, os saberes e as práticas de educação em saúde 
foram, em toda a sua história, impregnados por um discurso 
sanitário subjacente. O discurso higienista e as intervenções 
normalizadoras tradicionalmente têm marcado o campo de 
práticas da educação em saúde, caracterizando o modelo 
hegemônico (tradicional), ainda presente nas praticas de hoje, e 
que se contrapõe ao princípio da integralidade. 

No Brasil do século XIX, época das epidemias de varíola, 
peste, febre amarela, o discurso sanitário segue a tendência 
europeia, concentrando-se nas cidades e se desenvolvendo 
em torno da moralidade e disciplinarização higiênica. 
As primeiras práticas sistemáticas de educação em saúde 
se caracterizavam pelo autoritarismo e eram destinadas 
principalmente às classes subalternas, com imposição de 
normas e medidas de saneamento. O discurso era biologicista 
e predominou durante décadas. 

Alves8, na sua refl exão sobre os modelos que infl uenciaram as 
práticas educativas, aponta o modelo dialógico como emergente, 
sendo o diálogo seu instrumento fundamental. A prática 
educativa na perspectiva dialógica visa o desenvolvimento 
da autonomia e da responsabilidade dos 
indivíduos no cuidado com a saúde, através 
do desenvolvimento da compreensão 
da situação de saúde. São práticas 
educativas emancipatórias que valorizam 
a comunicação dialógica, que visam a 
construção de um saber sobre o processo 
saúde-doença-cuidado, e que dão aos 
indivíduos a condição de decidirem quais as 
estratégias mais apropriadas para promover, 
manter e recuperar sua saúde. 

O movimento da Educação Popular 
em Saúde, que surgiu na década de 1970, 
buscava romper com a tradição autoritária e 
normalizadora da relação entre os serviços 
de saúde e a população. Alguns profi ssionais de saúde insatisfeitos 
com os serviços ofi ciais; dirigiram-se para as periferias dos 
grandes centros urbanos e regiões rurais, aproximaram-se, das 
classes populares e dos movimentos sociais locais9. 

Essa aproximação favoreceu a convivência dos profi ssionais 
com a dinâmica do processo de adoecimento e cura no meio 
popular, o confronto com a complexidade dos problemas 
de saúde nessas populações, fazendo com que muitos 
profi ssionais se empenhassem na busca da reorientação de 
suas práticas com a fi nalidade de enfrentar, de forma mais 
global, os problemas de saúde identifi cados. A iniciativa dos 
profi ssionais em inserir-se em serviços de saúde que prestavam 
assistência às classes populares se deu integrada a projetos 
mais amplos, dentre os quais predominava a metodologia 
da Educação Popular8. Assim sendo, esta metodologia foi 
assimilada pelo movimento dos profi ssionais constituindo seu 
elemento estruturante fundamental.

O movimento da Educação Popular em Saúde prioriza 
a relação educativa com a população, rompendo com a 
verticalidade da relação profi ssional-usuário. São valorizadas 

as trocas interpessoais, as iniciativas da população e usuários e, 
buscam-se pelo diálogo, a explicitação e compreensão do saber 
popular. Esta metodologia contrapõe-se à passividade usual 
das práticas educativas tradicionais. O usuário é reconhecido 
como sujeito portador de um saber sobre o processo saúde-
doença-cuidado, capaz de estabelecer uma interlocução 
dialógica com o serviço de saúde e de desenvolver uma análise 
crítica sobre a realidade e o aperfeiçoamento das estratégias de 
luta e enfrentamento.

Para Vasconcelos9,10, pela potencialidade desta metodologia, 
as experiências de Educação Popular são uma forma de 
superação do fosso cultural entre os serviços de saúde e a 
população assistida. 

De acordo com Assis11, as práticas educativas baseadas 
no diálogo, especialmente quando são feitas em grupo, se 
transformam em espaço de enfrentamento de difi culdades na 
medida em que possibilitam a diluição do poder, estimulam 
e exercitam a competência comunicativa. Em consequência, 
podem oferecer uma contribuição efetiva no exercício da fala e 
da escuta, uma relação mais solidária e efetiva entre técnicos e 
população, possibilitando que as normas deixem de ser regras 
de conduta, para ser conhecimento técnico que se oferece ao 
debate público sobre a qualidade de vida.

Considerando os modelos acima citados, 
em que se baseiam práticas educativas, 
observa-se que o modelo tradicional tem 
uma dimensão individual, não é feita uma 
correlação com outros fatores que podem 
ter infl uência sobre a saúde dos indivíduos. 
O indivíduo é o único responsável pelo 
seu adoecer ou não adoecer, e a educação 
em saúde é apenas um instrumento para 
conseguir que ele se comporte de maneira 
a se manter saudável. 

O modelo dialógico é integrador porque 
tem a dimensão do agir comunicativo. 
Portanto, a educação em saúde é uma ação 
que abrange um maior número de pessoas 

ou grupos, é uma ação compartilhada, abrangente, democrática, 
problematizadora, mobilizadora; a promoção da saúde é uma 
meta a ser alcançada. 

O conceito de Promoção de Saúde, proposto pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) desde a Conferência de Ottawa, em 
1986, é visto como o princípio orientador das ações de saúde 
em todo o mundo. É defi nida como: processo de capacitação da 
comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida 
e saúde, incluindo uma maior participação desta no controle 
desse processo. Para atingir um estado de completo bem-estar 
físico, mental e social, os indivíduos e grupos devem saber 
identifi car aspirações, satisfazer necessidades e modifi car 
favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como 
um recurso para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse 
sentido, a saúde é um conceito positivo que enfatiza os recursos 
sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a 
promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor 
saúde, e vai para além de um estilo de vida saudável, na direção 
de um bem-estar global12. 

A educação popular busca promover a participação 
dos sujeitos sociais, incentivando a refl exão, o diálogo e a 

"EM NENHUMA DAS 
FALAS DOS ENTREVISTADOS

 FOI FEITA REFERÊNCIA 
À COMUNICAÇÃO E 

À MOBILIZAÇÃO, APESAR 
DA IMPORTÂNCIA 
DESTES TEMAS"
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expressão da afetividade, potencializando sua criatividade e 
sua autonomia. A educação popular em saúde está voltada 
para a promoção da participação social no processo de 
formulação e gestão da política de saúde, direcionando-
se para o cumprimento efetivo dos princípios éticos e 
políticos do SUS: universalidade, integralidade, equidade e 
descentralização sobre controle social5.

No setor saúde, a educação popular passou a se constituir, 
em vários serviços, não como uma atividade a mais que se 
desenvolve entre tantas outras, mas como um instrumento de 
reorientação da globalidade de suas práticas, na medida em que 
dinamiza, desobstrui e fortalece a relação com a população e 
seus movimentos organizados. A educação em saúde é o campo 
de prática e conhecimento do setor saúde que tem se ocupado 
mais diretamente com a criação de vínculos entre a ação médica 
e o pensar e fazer cotidiano da população13. 

Segundo Toro e Werneck14, a mobilização 
ocorre quando um grupo de pessoas, uma 
comunidade ou uma sociedade decide e 
age com um objetivo comum, buscando, 
quo tidianamente, o resultado decidido e 
desejado por todos. Um processo de mo-
bilização social tem início quando uma 
pes soa, um grupo ou uma instituição de-
cide iniciar um movimento no sentido de 
compartilhar um imaginário e o esforço para 
alcançá-lo. Portanto, mobilizar é convocar 
vontades para atuar na busca de um pro-
pó sito comum, sob uma interpretação 
e um sentido também compartilhados. 
A participação, em um processo de mo-
bilização social, é ao mesmo tempo meta e 
meio, ela é condição intrínseca e essencial 
e cresce em abrangência e profundidade ao 
longo do processo.

O controle social é um exercício à 
cidadania. É através dele que os indivíduos 
podem interferir nas políticas de saúde, no funcionamento e 
oferta dos serviços de saúde. A educação em saúde deve ser 
facilitadora do exercício do controle social, através da busca 
constante da formação e desenvolvimento da consciência crítica 
dos indivíduos e do estímulo à busca das soluções coletivas para 
os problemas vivenciados. 

OBJETIVO
O objetivo da pesquisa foi avaliar as inferências percebidas pelo 
grupo quilombola de Mocambo, primeira comunidade negra 
em Sergipe a ser reconhecida pelo governo federal através da 
Fundação Palmares em 1997 quando da realização de uma 
ofi cina intitulada “Ofi cina de Mobilização Social”, promovida 
pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). 

METODOLOGIA
A referida ofi cina foi realizada no período de 30 de agosto 
a 03 de setembro de 2005, e a partir de então, enquanto 
coordenadora e atuando na área como educadora em saúde e 
psicóloga, a pesquisadora percebeu a necessidade de promover 
um estudo que pudesse responder a algumas questões que 
não foram respondidas no princípio, e principalmente, se o 

trabalho promoveu de fato uma mudança no comportamento 
dos moradores conforme as expectativas iniciais.

A necessidade de verifi cação de mudanças no comportamento 
dos moradores da comunidade quilombola de Mocambo, dois 
anos após a realização da Ofi cina de Mobilização Social, foi o 
que motivou a realização da pesquisa.

Foi realizado um estudo de caráter exploratório, com o 
objetivo de conhecer a percepção dos moradores do Quilombo 
Mocambo sobre a realização da Ofi cina de Mobilização Social, 
seus resultados, o impacto causado pela descontinuidade das 
ações propostas e suas consequências para a comunidade. 

A ofi cina tinha como objetivos, estimular a mobilização so ci al 
e promover a proposição de ações que possibilitassem solucio-
nar problemas identifi cados, com ênfase no aproveitamento 
dos recursos disponíveis na comunidade e na parceria com 
Instituições locais. 

Os princípios norteadores foram os 
da participação, da simplicidade e da 
realização, ou seja, o estímulo à parti-
cipação de todos os moradores; a condução 
da ofi cina de forma que os participantes 
se sentissem à vontade para externar seus 
sentimentos, ideias e opiniões e a realização 
de uma ação prática eleita pelo grupo ao 
fi nal de cada discussão.

Foram propostos para discussão, os eixos 
temáticos higiene, saneamento, alimentação, 
comunicação e mobilização. Esses temas 
foram escolhidos por serem considerados 
universais e permitirem leituras diferentes, 
além de conseguirem tirar da comunidade 
suas demandas e soluções. 

As discussões ocorridas durante a 
semana serviram de subsídio para ações, 
denominadas ações de continuidade, 
que deveriam ser realizadas em um pe-
ríodo de  12 meses. Essas ações tinham 

co mo objetivo, promover de forma continuada as ações de 
mobilização, estimulando a autonomia e o compartilhamento 
da comunidade na condução das ações de promoção à saúde. 
O trabalho foi interrompido, quando apenas duas ações de 
continuidade haviam sido desenvolvidas, dois meses após a 
realização da Ofi cina. 

Portanto, considerou-se importante o resgate desta ação, visto 
que, pelo seu caráter dinâmico e problematizador, permitiu que 
diversos indivíduos da comunidade, crianças, jovens, adultos, 
idosos, e diversas instituições se reunissem e discutissem os 
temas propostos em busca de alternativas viáveis de solução.

O desenvolvimento do trabalho se deu mediante realização 
de uma pesquisa de caráter exploratório, através de estudo de 
caso com amostra intencional. Foi escolhido o formulário como 
instrumento de coleta de dados, porque pode ser aplicado em 
diferentes seguimentos da população e permite a obtenção de 
dados facilmente tabuláveis e quantifi cáveis onde o pesquisador 
formula questões previamente elaboradas e anota as respostas15.

 Para realização da pesquisa, o Projeto foi divulgado aos 
órgãos envolvidos, em busca das autorizações necessárias para 
realização do estudo, com os seguintes passos: contato com o 

"A OFICINA DE MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL PODE SER 

CONSIDERADA UM EVENTO 
QUE MARCOU A COMUNIDADE 
QUILOMBOLA DE MOCAMBO, 

PORQUE DOIS ANOS APÓS 
A SUA REALIZAÇÃO, 

LEMBRANÇAS DO SEU 
ACONTECIMENTO AINDA 

ESTAVAM VIVAS NA MEMÓRIA 
DA MAIORIA DOS SUJEITOS"
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gestor da FUNASA para apresentar o projeto e solicitar apoio 
ao desenvolvimento da pesquisa; contato com lideranças locais 
para apresentar o projeto e solicitar permissão para a execução 
mesma; encaminhamento do projeto ao Comitê de Ética em 
Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal 
de Sergipe para apreciação e aprovação do mesmo.

Após a aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética, 
protocolo (CAAE 2770.0.000.107-07), iniciou-se o trabalho 
de campo propriamente dito que constou das seguintes 
etapas: levantamento de todos os que participaram em 
tempo integral da Oficina e dos membros da comissão de 
mobilização; seleção da amostra; realização do pré-teste, 
com aplicação do formulário para avaliar a compreensão das 
perguntas por parte dos sujeitos da pesquisa; contato casa 
a casa com todos os sujeitos pertencentes à amostra para 
solicitar sua participação na pesquisa; realização do pré-
teste e, finalmente, a aplicação dos formulários propriamente 
ditos após assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido. O formulário, com perguntas fechadas ou 
dicotômicas e abertas, foi aplicado pela pesquisadora, através 
da técnica de entrevista.

O tamanho inicial da amostra seria de trinta sujeitos, que 
participaram em tempo integral da Oficina, entre eles alguns 
membros da comissão de mobilização. Porém, passou a 
se constituir de 28, por um dos sujeitos não se encontrar na 
localidade nos dias de aplicação dos formulários e o outro não 
querer participar da pesquisa, alegando não mais se lembrar 
do que aconteceu na Oficina. Ao realizar o pré-teste em cinco 
sujeitos, a pesquisadora não constatou nenhum grau relevante 
de dificuldade de compreensão às perguntas do formulário.

RESULTADOS
De acordo com os dados obtidos na realização da pesquisa, 
92,85% dos entrevistados responderam que sempre moraram 
e que gostavam de morar em Mocambo, 78,57% responderam 
afirmativamente à pergunta sobre se eles se lembravam do que 
aconteceu na Oficina, apesar de transcorridos dois anos de sua 
realização e 100% disseram que gostaram de ter participado, 
o que demonstra que a Oficina de Mobilização Social foi um 
evento marcante para comunidade quilombola de Mocambo.

Dos que afirmaram se lembrar do que aconteceu, 46,42% 
se referiram à mobilização feita para coletar o lixo existente 
no povoado, principalmente na margem do rio e quintais 
das residências. 

O tema lixo continua presente nas respostas às perguntas 
sobre o que mais gostaram e o que mudou na comunidade 
após a realização da Oficina. O relato de 42,85% dos sujeitos 
é de que o que mais gostaram foram as ações de mobilização 
voltadas para a coleta de lixo na margem do rio, ruas e quintais 
do povoado; demonstrado que a Oficina proporcionou a 
discussão e tomada de decisões, por parte dos moradores para 
resolver o problema do lixo. 

Nas respostas dos 82,14% que afirmaram terem ocorrido 
mudanças após a Oficina, 42,85% se referiram ao lixo, referindo 
que: a comunidade passou a se preocupar mais com o destino do 
lixo, evitando colocá-lo em local inadequado, principalmente 
à margem do rio; a Prefeitura Municipal de Porto da Folha 
contratou um morador do Quilombo para realizar a coleta, em 
dias alternados, do lixo produzido no povoado, e que o lixo na 

margem do rio e quintais diminuiu. Pode-se considerar, então, 
que a comunidade só conseguiu que o poder público assumisse 
para si a responsabilidade de implantar no povoado, mesmo 
que de forma precária, um sistema de coleta de lixo, após a 
mobilização da mesma em torno da questão.

A utilização do trabalho de grupo como técnica de 
desenvolvimento dos trabalhos da Oficina, foi o segundo ponto 
mais destacado no decorrer das entrevistas: 25% disseram 
lembrar-se e 28.57% destes, referiram-se ao desenvolvimento 
dos trabalhos de grupo como o que mais gostaram, porque 
permitia que todos participassem, unia e fortalecia a comunidade 
na medida em que todos estavam buscando discutir e solucionar 
problemas comuns. 

Isto faz lembrar Assis11, quando diz que as práticas 
educativas baseadas no diálogo, especialmente quando são 
feitas em grupo, se transformam em espaço de enfrentamento 
de dificuldades. Durante a Oficina, todas as atividades de 
discussão e realização de ações práticas se desenvolveram 
através dos trabalhos de grupo.  

A construção de 80 novas casas, a água tratada que 
chegaram ao povoado através da inauguração do sistema de 
abastecimento, as pessoas passaram a ter mais cuidado com 
a higiene e a limpeza, foram outras mudanças relatadas pelo 
restante dos entrevistados. 

As ações de continuidade propostas pela Oficina não foram 
levadas adiante, é o que afirmam 92,86% dos entrevistados 
sendo que 60,70% disseram saber porque isso aconteceu: 
32,14% responderam que foi por causas relacionadas à 
comunidade (não valorizou o trabalho, faltou união, faltou 
interesse, faltou administração da Associação de Moradores, 
não houve cobrança por parte dos moradores); 17,85 por 
causas ligadas aos poderes públicos (falta de interesse do poder 
público municipal) e 10,71% responsabilizaram a FUNASA 
(falta de acompanhamento, falta de interesse). Estes resultados 
demonstram que a maior parte dos entrevistados percebeu que 
a comunidade também era responsável pela não continuidade 
das ações propostas pela Oficina, não apenas o poder público 
municipal e a FUNASA.

Vinte e sete sujeitos (96,43%) consideraram que a falta de 
continuidade das ações propostas pela Oficina prejudicou a 
comunidade. Os motivos mencionados foram: tudo continua 
do mesmo jeito; a comunidade ainda continua carente nas 
áreas de saúde e saneamento; continua a sujeira nas ruas e na 
margem do rio; os projetos que foram debatidos na Oficina 
não funcionaram; a comissão de mobilização não conseguiu 
sozinha dar continuidade aos trabalhos; a comunidade deixou 
de ser beneficiada; a saúde continua a mesma; a UBS não foi 
reformada; o atendimento médico continua precário e não 
existem atendimentos odontológico e oftalmológico para os 
moradores de Mocambo. 

Estes resultados reforçam a importância das ações de 
continuidade para dar sustentabilidade aos trabalhos iniciados 
na Oficina. A presença dos técnicos da FUNASA dando suporte 
à comissão de mobilização no período de desenvolvimento 
dessas ações seria importante para o fortalecimento e 
instrumentalização da comunidade para lidar com os desafios e 
dificuldades que aparecessem no decorrer do processo.  

Ao responder a pergunta sobre para que serviu a Oficina, 
grande parte dos entrevistados escolheu mais de uma opção. 
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Foi a opção aumentar conhecimentos a que mais apareceu 
(85,71%), seguida das opções de aprender a como ter hábitos 
saudáveis de vida (67.85%), mudar comportamentos (50%), 
aproximar a comunidade da FUNASA (42,85%). Apenas um 
sujeito (3,57%) respondeu que a Oficina não acrescentou 
nada à vida da comunidade. Estes resultados confirmam o 
caráter educativo da Oficina que, permitiu aos participantes 
a aquisição de novos conhecimentos e a reflexão sobre 
modos de viver.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Ofi cina de Mobilização Social pode 
ser considerada um evento que marcou 
a comunidade quilombola de Mocambo 
porque, dois anos após a sua realização, 
lembranças do seu acontecimento ainda 
estavam vivas na memória da maioria dos 
sujeitos. Foi um evento que uniu, ainda 
que temporariamente, membros de uma 
comunidade dividida, cheia de confl itos, 
para discutir problemas comuns. 

Porém, seus objetivos de estimular a 
mobilização social e promover ações 
que possibilitassem solucionar problemas 
identifi cados, não foram alcançados, na 
medida em que, segundo depoimentos 
dos sujeitos, a maioria dos problemas 
discutidos durante sua realização con-
tinuou existindo. As precárias condições 
de saneamento e assistência à saúde, 
que foram discutidas durante a Ofi cina, 
estão presentes nas respostas dos sujeitos, 
denotando poucos avanços na busca dos resultados desejados, 
nestas áreas. 

A interrupção dos trabalhos se deu justamente no período 
em que se as ações de continuidade voltadas para a resolução 
dos problemas de saúde e saneamento do povoado estavam 
sendo discutidas. A comunidade não conseguiu sozinha, dar 

continuidade ao que se havia iniciado, confi rmando a importância 
destas para garantir a sustentabilidade das ações propostas.

Outro aspecto a ser considerado é que, apesar de possuir 
uma proposta de desenvolvimento dos trabalhos baseado nas 
necessidades sentidas pelo grupo, a Ofi cina se desenvolveu 
em torno de eixos temáticos considerados universais (higiene, 
saneamento, alimentação, comunicação e mobilização), 
demonstrando ainda alguns resquícios de uma prática 
baseada no modelo hegemônico da educação em saúde. 

Em nenhuma das falas dos entrevistados, 
foi feita referência à comunicação e 
à mobilização, apesar da importância 
destes temas.

O estudo alcançou os objetivos propos-
tos, na medida em que permitiu que os 
sujeitos se manifestassem a respeito de um 
tra balho não concluído e as consequências 
sentidas pela sua interrupção. 

Faz-se necessária a refl exão em torno de 
como está sendo exercido o controle social 
por parte de uma população, que possui 
uma política de governo, a seu favor e ainda 
mantém algumas características do período 
em que viviam em exclusão.

Considera-se também, a necessidade 
da reflexão a respeito dos prejuízos 
causados pela interrupção de projetos 
de trabalhos por motivos às vezes 
relacionados à falta de planejamento, 
aquisição de recursos para financiamento 
e equipe técnica com capacidade para 
desenvolvê-lo integralmente.

Considerando a importância da Fundação Nacional de 
Saúde na melhoria da qualidade de vida das populações a 
quem se destina sua missão, fi ca como a sugestão retomada dos 
trabalhos de educação em saúde na Comunidade Quilombola 
de Mocambo.               

"CONSIDERANDO A 
IMPORTÂNCIA DA FUNDAÇÃO 

NACIONAL DE SAÚDE 
NA MELHORIA DA 

QUALIDADE DE VIDA 
DAS POPULAÇÕES A 

QUEM SE DESTINA SUA 
MISSÃO, FICA COMO 

SUGESTÃO A RETOMADA DOS 
TRABALHOS DE EDUCAÇÃO 

EM SAÚDE NA COMUNIDADE 
QUILOMBOLA DE MOCAMBO"
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