
 
 
 

"UM DOCUMENTO QUE CAMINHA ATRAVÉS DO CONHECIMENTO COLETIVO". 

EDUCAÇÃO POPULAR, CUIDADOS COM A VIDA E A SAÚDE. 

 

Os territórios que habitamos têm sido historicamente atingidos pelas políticas do 
capitalismo selvagem e a pandemia veio agravar o que já era criminoso para os povos 
indígenas, afro, camponeses, famílias que vivem nas periferias das grandes cidades. Milhões 
de pessoas em nossos territórios estavam e estão passando fome.  Diante desta situação, a 
solidariedade entre os povos também despertou. Foram criadas panelas populares, entre 
outros esforços como a reativação das permutas e trocas. Várias organizações da sociedade 
civil estão pressionando os governos a ativar a ajuda de emergência. 

Os povos de Abya Yala têm desenvolvido estratégias comunitárias de saúde por muitos 
séculos. É essencial reconhecer as várias ações que são realizadas e como elas têm 
contribuído para prevenir doenças e preservar a saúde. São as comunidades que estão na 
linha de frente dos cuidados com seus especialistas em saúde comunitária: guias espirituais, 
agentes de saúde, brigadistas, parteiras, utilizando terapias alternativas e complementares 
de conhecimentos antigos.  

O sistema capitalista não é um garantidor da seguridade social. Pelo contrário.  Ele violou 
os direitos humanos e o acesso à saúde.  Em muitos de nossos territórios somente aqueles 
que podem pagar por um serviço de saúde têm acesso a ele. É necessário influenciar as 
políticas de saúde pública para que todas as pessoas tenham acesso à saúde como um dos 
direitos universais. 

A fim de lutar pelo acesso universal aos serviços de saúde, é necessário que os cidadãos 
tenham acesso aos espaços de tomada de decisão para influenciar a definição de políticas 
em benefício de sua população. É muito importante que os sistemas de saúde sejam 
controlados pela população e suas organizações sociais. Em alguns países, existem 
conselhos formados pela população para monitorar as políticas de saúde. 

Os movimentos populares e sociais devem discutir a importância do direito humano à 
saúde, as diferentes concepções de um sistema de saúde que proporcione um atendimento 
integral a seus usuários, especialmente para gerar processos de apropriação dos sistemas 
de saúde, além de enfatizar que a saúde não está apenas em um hospital, mas em uma série 



de condições para uma vida digna, com saúde mental e social. É essencial que a população 
tenha consciência, participação social, criando assim as condições para exigir seus direitos. 

A educação popular é uma ferramenta fundamental nos processos de acesso à saúde, para 
criar consciência social. Tem uma grande relevância na formação do sistema comunitário 
de saúde e na incidência para os tomadores de decisão neste campo. Na América Latina, 
estamos vivendo uma situação muito crítica em relação à saúde. A fim de ter acesso à saúde 
e prevenir doenças, é importante ter direito à alimentação, a uma moradia digna, a um 
trabalho decente. Também implica discutir o que tem a ver com a violência contra as 
mulheres e os territórios. 

Fazer esta leitura crítica também implica fazer uma leitura geopolítica de cada um de nossos 
territórios, uma vez que muitos dos territórios em que vivemos impuseram fronteiras 
políticas que fraturam as dinâmicas comunitárias ancestrais. 

É fundamental a articulação e a convergência com os diversos movimentos de saúde de 
nossos territórios para que, a partir daí, assumamos a tarefa de gerar estratégias para cuidar 
da vida e da saúde de forma integral, o que significa que a Saúde Integral, deve contar com 
relevância cultural e de gênero; as populações têm o direito a cuidados diferenciados de 
acordo com sua cultura, língua e identidade. O contexto sócio-cultural tem uma importância 
substantiva. Podemos educar ou reeducar a profissão médica em áreas urbanas e rurais 
para reconhecer a sabedoria ancestral de nossos povos, aprender com ela e fortalecê-la, 
validando sua relevância. 

A Saúde Comunitária é um modelo para a atenção básica, mas com um foco da comunidade 
e para a comunidade. As características fundamentais deste modelo de acordo com nossa 
experiência em comunidades indígenas rurais e especialistas em Saúde Comunitária: 

a. Ela tem uma abordagem coletiva e valoriza o indivíduo dentro de seu contexto político, 
social e, sobretudo, cultural. 

 b. Tem uma abordagem multissetorial porque a doença também é multicausal e se não for 
tratada pelo setor de saúde e pelo setor comunitário, o resultado é limitado. 

c. Integra a promoção da saúde, prevenção de doenças e assistência na abordagem de 
doenças na comunidade. 

d. Integrar equipes multidisciplinares de profissionais de saúde, como médicos e 
enfermeiros com promotores de saúde comunitários, parteiras/midonas; psicólogos/guias 
de espiritualidade ancestral; técnicos de quiroprática/ médicos de ossos; técnicos de 
farmacologia/ curandeiros com preparações de ervas medicinais de cura. 

e. É um esforço de colaboração entre profissionais de saúde com formação universitária e 
profissionais da prática comunitária e conhecimentos ancestrais, que são chamados de 
"empiristas". 



Ao mesmo tempo, parece-nos fundamental que as diversas organizações que se juntaram 
a este processo reflexivo compartilhem os efeitos da pandemia em nossas comunidades e 
territórios, mas também os efeitos do sistema patriarcal, capitalista e colonial nos processos 
de assistência médica. 

Coletivo: Eixo da Saúde CEAAL. 


