
         
 

“UM DOCUMENTO QUE CAMINHA ATRAVÉS DO CONHECIMENTO COLETIVO". 
EDUCAÇÃO POPULAR, VIDA E CUIDADOS COM A SAÚDE. 

 

"As políticas de saúde são parte da tendência latino-americana para um projeto neoliberal, que se baseia no 
subfinanciamento histórico dos serviços de saúde, na tendência de privatização dos componentes do sistema de saúde 

que representam o maior benefício econômico e na mercantilização através da instalação de mecanismos de pagamento 
ou pré-pagamento dos serviços de saúde pública". Olhando as Fronteiras do Sul, p.52 

 

Os territórios que habitamos na América Latina e no Caribe têm sido historicamente 
atingidos pelo sistema capitalista em suas diferentes fases, faces e modelos.      Em geral, os 
sistemas de saúde nessa perspectiva capitalista, expressam o colonialismo, o patriarcado e, 
em muitos casos, o racismo em suas práticas de      atenção à saúde e de sua concepção 
sobre os processos de saúde-adoecimento e formas de tratar e curar.       

A pandemia sindêmica exacerbou o que já era criminoso para os povos indígenas, afro-
descendentes, camponeses, migrantes, famílias que vivem na periferia das grandes cidades, 
população LGBTQI+,      especialmente      aqueles que vivem em situação de      rua     ; milhões 
de pessoas em territórios excluídos estavam e estão passando fome, com suas condições e 
direitos fundamentais sendo violadas.      

O sistema capitalista inviabiliza      a garantia       de atenção universal à saúde, pois somente 
aqueles que podem pagar pelos serviços de saúde      têm acesso a ele, transformando-o em 
uma mercadoria e não em um direito.       

A Saúde não é mercadoria! É um direito humano, social, direito dos Povos e é um Direito à 
Vida e à Biodiversidade! Por esta razão, é necessário, de forma organizada e mobilizada 
como os diferentes atores sociais populares      incidir e lutar para a definição de políticas 
públicas universais tanto de atenção integral à saúde, como de garantía de condições dignas 
de vida como alimentação, trabalho, educação, seguridade social, segurança, lazer, dentre 
outros a fim de garantir a promoção da vida e da saúde, assim como o cuidado adequado 
às necesidades de saúde dos povos. 

Nesse sentido, é fundamental a organização popular, de base,      através de treinamentos, 
cursos ou outras ações educativas e informações comunitárias, a fim de criar as condições 
que nos permitam exigir nossos direitos. Também é importante que a população se assuma 
o protagonismo como um ator essencial na definição de políticas de saúde e pressione os 



tomadores de decisão para melhorar a qualidade e a relevância dos serviços de saúde 
prestados.  

Diante das adversidades, exigências e desafíos colocados pela      pandemia sindêmica, as 
classes populares vêm construindo iniciativas que possibilitaram o aumento d     a 
solidariedade entre o povo em seus territórios, entre regiões e nações;       foram criados 
comitê     s populares      e entre-ajudas e as trocas      foram reativadas. Várias organizações 
da sociedade civil pressionam os governos a ativar a ajuda de emergência e a recomposição 
de um sistema de saúde abrangente e universal.      

A partir dos movimentos sociais populares a luta pela garantia do      direito humano à saúde 
de forma universal, integral e equânime precisa ser fortalecido nos países para a criação 
(onde não há) e o fortalecimento (onde existem) sistemas públicos universais de atenção à 
saúde capaz de proporcionar cuidados abrangentes aos usuarios. Assim como, a 
compreensão ampliada da saúde como resultado das condições dignas de vida e de cuidado 
com toda as formas de vida no Planeta,       do ser humano consigo mesmo e com outros 
seres vivos que compõem a natureza.       

Cabe destacar que os povos       de Abya Yala vem desenvolvendo estratégias de saúde 
comunitaria há muitos séculos e é      fundamental reconhecê-las     ,      identificar suas 
contribuições      para prevenir      enfermedades e preservar a saúde e a vida, diante dos 
desastres sociais e       antrópicos da      pandemia sindêmica do coronavírus. Afirmar que 
são as      comunidades em      territór     ios, que estão na primeira linha de atenção à saúde 
e, junto com os profissionais e especialistas em saúde,      hierberos, hueseros, guías 
espirituales, promotores, brigadistas, comadronas, usando las terapias alternativas y 
complementarias de saberes milenarios.  

A educação popular, enquanto práxis político-pedagógica em/na saúde assume uma 
dimensão       fundamental no processo de criação de consciência social, tem grande 
relevância na formação do sistema de saúde comunitário e na influência sobre os 
tomadores de decisão.  Uma leitura crítica da saúde na América Latina implica uma leitura 
geopolítica de cada realidade nos territórios que habitamos, pois em muitos casos, são 
impostas fronteiras políticas que fraturam dinâmicas comunitárias ancestrais que garantem 
o bem-estar emocional das pessoas. 

É fundamental articular e convergir com os diversos movimentos de saúde em nossos países 
e territórios para que, a partir daí, possamos assumir a tarefa de gerar estratégias de 
Educação Popular para cuidar da vida de forma integral. Podemos contribuir nos processos 
de formação dos profissionais da saúde para atuação      nas áreas urbanas e rurais para q     

ue      eles reconheçam a sabedoria ancestral de nossos povos, aprendam com ela e se 
fortaleçam. Tenham a perspectiva da integralidade, da equidade, da universalidade e da 
participação popular na construção dos sistemas, serviços e cuidados em saúde . Esta       é 
uma tarefa que deve  ser      empreendida pelos ministérios da saúde,       secretários de 
saúde nos diversos locais em conjunto com as instituições formadoras de profissionais da 
saúde e com as organizações, movimentos e experiências populares e de controle social.      



A Saúde Comunitária é uma referência      para a Atenção Primária à Saúde - PHC - mas com 
uma abordagem da comunidade, com a comunidade  e para a comunidade com relevância 
cultural e de gênero; as populações têm direito a uma atenção diferenciada de acordo com 
sua cultura, sua língua e sua identidade. O contexto sócio-cultural da saúde-doença é de 
importância substantiva.  

Segundo experiências em comunidades indígenas rurais e especialistas, as características 
fundamentais desta forma organizativa de cuidado           da      Saúde Comunitária: 

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

b) Tem uma abordagem multi-setorial porque a doença também é multicausal e há  um  
conjunto  de fatores de determinação  social  dos processos de saúde-doença e se 
não for tratada pelo setor de saúde e pelo setor comunitário especial o resultado é 
limitado. 

c) Integra promoção da saúde, prevenção de doenças e assistência integral para lidar 
com as doenças na comunidade. 

d) Integra 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, universitários e 
praticantes da prática comunitária e do conhecimento ancestral, que são referidos 
como "empíricos". 

Nós dos debates: 

- A saúde é um direito humano, inalienável e indivisível de outros direitos, direito 
social e não uma mercadoria, é importante construir um sentido da vida de forma 
integral: é essencial ter comida, um lar, trabalho e descanso.  

- A saúde pode ser construída a partir da comunidade a partir de uma perspectiva de 
educação popular, na qual o conhecimento ancestral do povo é recuperado e não 
deve se referir apenas a um hospital. Desaprender o binômio saúde-doença e 
começar a entender que a saúde tem a ver com viver com dignidade, harmonia e 
equilíbrio dentro de si mesmo, com os outros e com a natureza. 

- Há uma migração sem esperança, sem acesso aos cuidados de saúde de suas aldeias 
de origem, sem garantias de seus direitos de saúde, em trânsito e destino.  A 
democracia não pode ser construída com aldeias doentes e/ou vazias. 

- Devemos falar de Educação Política, em vez de Educação Popular, que pode ser mais 
abrangente e poderosa. Ela está ligada à re-politização do mundo. Foi estabelecido 
que existem vidas descartáveis, e não podemos permitir isso. (para influenciar 
propostas para a formação de trabalhadores da saúde)  
 



- A POLÍTICA da educação em relação aos discursos sobre saúde e outros DESC. As 
definições que os governos fazem em relação a seus sistemas de saúde, as 
prioridades de prevenção, cuidados primários e até mesmo treinamento, expressam 
suas concepções não apenas sobre a saúde, mas sobre a vida e os seres humanos.  

Coloquemos os seguintes desafios: 

- Contribuir para a apropriação do conhecimento que a humanidade acumulou; a 
ciência como um bem acessível e não como um direito exclusivo dos cientistas; 

- Contribuir para a apropriação pelas pessoas das ferramentas de análise crítica do 
que a humanidade construiu; 

- Contribuir para a construção de pontos de referência, dispositivos e ferramentas 
para a construção de novas oportunidades em um mundo inclusivo; 

- Contribuir para a análise crítica da sociedade a fim de desnaturalizar a morte, a 
violência, a opressão, a exploração, a discriminação e analisar o que está por trás 
dos fatos, identificar as raízes deste sistema opressivo que produz desigualdades, 
morte e destruição das mais variadas formas de vida no planeta; 

- Perceber e identificar o que existe de resistência, de inovações potenciais e viáveis 
em grupos, coletivos, movimentos sociais e nas formas de resistência popular nos 
países que são experiências embrionárias a serem fortalecidas na perspectiva da 
transformação social; 

- Fortalecer as formas populares de organização, treinamento, mobilização e luta, a 
partir de uma perspectiva feminista. A maioria dos cuidados, tanto nas tarefas do 
próprio sistema hegemônico como nas práticas mais populares, são as mulheres que 
se encarregam de guardar o conhecimento, sugerindo tratamentos, curas e 
cuidados. E geralmente não são valorizadas. 

- Fortalecer as lutas em defesa da democracia, sistemas universais de saúde, direitos 
humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais em defesa da vida.  

- Reforçar a inclusão de outras práticas de saúde ancestrais e populares, assim como 
terapias integrativas incluídas em programas públicos, para que não fiquem mais 
restritas apenas àqueles que podem pagar por elas (homeopatia, medicina chinesa, 
etc.). 

Recomendações incluindo reflexões dos vários diálogos realizados:  

1. Criar um GT específico sobre saúde integral. Isto poderia incluir questões 
comunitárias, saúde mental, cuidados, a luta contra o extrativismo, 
desapossamento de meios de subsistência em comunidades indígenas, etc. 

2. Gerar ou articular com espaços de treinamento sobre cuidados, saúde 
ancestral/popular ou troca de conhecimentos e experiências em práticas de saúde. 

3. Interagir com outros atores, como o Movimento pela Saúde dos Povos de Abya Yala, 
os Coletivos de educação popular em  saúde, cujas propostas de educação e 
conhecimento popular podem contribuir para aprender sobre outros aspectos 
menos explícitos em nossos discursos, abordagens e definições. 



4. Interagir com o grupo de trabalho do eixo 5, cujo foco central é a defesa da vida e 
da natureza, a relevância da comunidade como resistência à mercantilização, por 
isso recomendamos espaços para trocas entre os grupos de trabalho. 

5. Refletir sobre o conteúdo ético-político das práticas de saúde nos sistemas 
estabelecidos e endossados por organizações como a Organização Mundial da 
Saúde e outras. 

Colectivo: Eje de Salud CEAAL. 


