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Hélio Neves, diretor nacional do PAVS e chefe de gabinete da SMVA
Edjane Torreão Brito, coordenadora da Atenção Básica da Secretaria Municipal da Saúde.

Proposta para uma São Paulo mais saudável e sustentável a partir do diálogo e da parceria 
entre os diferentes setores da comunidade. O Meio Ambiente passa a ser o cenário comum 
para a promoção da Saúde.

A “andorinha-pequena-de-casa” é das espécies que costuma permanecer na região onde 
vive, conserva o mesmo ninho por muitos anos e só faz migrações curtas. Por isso foi 
escolhida como símbolo do PAVS.

O Programa Saúde da Família é uma marcha em direção ao território, agora fortalecida pelo 
PAVS. Trata-se de uma estratégia para se chegar onde vivem as pessoas antes da 
instalação da doença.

O trajeto, os entraves e as parcerias de um Projeto que começou a ser pensado em 2005 e 
que termina 2008 como a mais promissora iniciativa envolvendo educação ambiental e 
promoção da Saúde.

Por conta de seus diferentes perfis e propostas de trabalho, algumas instituições tiveram 
participação mais destacada na construção do PAVS. A atuação e o papel dessas entidades 
ajudam a entender como o Projeto tornou-se um modelo de sucesso para ser seguido.

Capítulo 1
O PAVS em construção

Capítulo 2
Sobre parceiros e parcerias
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Estudo da OMS mostra que 23% das mortes por doença são provocadas por problemas 
ligados ao meio ambiente. No Brasil, 28 mil pessoas morrem por ano pela poluição do ar e a 
água contaminada. O peso das questões ambientais sobre a saúde vem sendo o principal 
foco do Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis.

Comparações feitas pelo Observatório Nossa São Paulo revelam uma enorme desigualdade 
entre as 31 subprefeituras da cidade. Os serviços e espaços públicos e atividades culturais 
como bibliotecas ainda se concentram nas regiões centrais. A periferia ganha em falta de 
saneamento básico e violência. O trabalho do PAVS, privilegiando as áreas menos 
assistidas, é uma estratégia para reduzir a desigualdade.

Como essa região, que compreende áreas deterioradas a bairros nobres, foi capaz de dar 
início a tantas ações e projetos envolvendo estudantes universitários, alunos de escolas 
públicas, Gestores, Agentes de Saúde e de Proteção Social, técnicos da Secretaria do Verde 
e artesões da comunidade.

• A Gestora Regional Eveline Limaverde fala dos catadores do centro da cidade e das 
mulheres da Raposo Tavares, que trocam receitas utilizando talos e cascas que seriam 
jogados fora.

• O médico José Octávio Cunha, assessor para o PSF na Coordenação Centro-Oeste, diz 
como a região “concentra desigualdades” que provocam enganos nos gestores.

• Patrícia Pereira de Salve, enfermeira e gerentes da UBS Vila Dalva, relata o 
relacionamento dos Agentes Comunitários de Saúde com as propostas do PAVS.

• As iniciativas do PAVS na Vila Itororó, o maior cortiço da cidade.

Para dar sustentabilidade às propostas do PAVS, a Zona Norte criou um “comitê” próprio e 
vem priorizando a capacitação de toda a equipe de Saúde das Unidades Básicas, 
começando pelos gerentes.

- A médica Maria Célia Medina, Gestora Regional do PAVS na Região Norte, fala das 
dificuldades de ações nas áreas invadidas, onde só a Saúde entra.
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- Na avaliação da interlocutora da Associação Saúde da Família junto ao PAVS, Maria 
Aparecida Cordeiro, o andamento das ações depende muito do envolvimento dos atores.

- Qualificar o olhar do Agente sobre o território foi o principal ensinamento que o PAVS trouxe, 
na opinião do médico Ricardo Silva Pinto, interlocutor do PSF na Coordenação Norte.

- A médica Chang Waldman, reponsável pelas ações de Vigilância em Saúde da Norte, diz 
que as pessoas estão aprendendo a relacionar as boas práticas ambientais com a qualidade 
de vida de todos.
Estudo da OMS mostra que 23% das mortes por doença são provocadas por problemas 
ligados ao meio ambiente. No Brasil, 28 mil pessoas morrem por ano pela poluição do ar e a 
água contaminada. O peso das questões ambientais sobre a saúde vem sendo o principal 
foco do Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis.
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A Sul é a maior das cinco Coordenadorias de Saúde, tem a maior área, cerca de um quarto do 
município, a maior população, 2,5 milhões de habitantes. E abriga as duas grandes represas 
da cidade, a Billings e a Guarapiranga, que fornecem água para 5 milhões de moradores da 
Região Metropolitana. Com 409 equipes do PSF e 2.184 Agentes de Saúde, o PAVS 
encontrou ali o desafio da proteção dos mananciais e áreas sob o domínio do tráfico.

• A Gestora Regional da Zona Sul, Camila Pilósio Botelho, fala da relação da Saúde nas 
áreas extensas onde a UBS mais distante, a de Marsilac, fica a 60 km do Ibirapuera.

• Walter Tesch, responsável pela maior subprefeitura da cidade, a de Parelheiros-Marsilac, 
destaca a importância de se conhecer bem o território e a fragilidade das áreas de 
mananciais. 

• Iniciativas do PAVS com várias parcerias contribuem para que os mais de mil catadores de 
Cidade Ademar se organizem.

• A Gestora Local Emilia Câmara Sant`Anna fala de seu cotidiano com o lixo da Zona Sul.   

• O PAVS mudou a maneira da Agente Maria Nilda da Silva olhar o meio ambiente e a Saúde.

• Edir Daher Haddad, interlocutora da Região Sul junto ao PAVS, cita o projeto que 
transformou ruelas anônimas em ruas com nomes de flores.

Sem espaços para praças públicas, a região está valorizando os parques lineares, trechos 
desapropriados à beira das avenidas e córregos. Com o PAVS, os catadores estão deixando 
de ser lixeiros para pertencerem a um sentimento social de que a reciclagem é uma atividade 
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para a preservação do meio ambiente e do bem estar da comunidade 

• Helena Zaio, coordenadora de Saúde da Região Sudeste, fala da importância das 
iniciativas do PAVS que melhoram a qualidade de vida e reduzem o estresse da cidade.

• A Gestora Regional da Sudeste, Sueli Martins Alves Prado, diz que articulação e 
intersetorialiade são práticas que “se aprende fazendo”.

• “Arraiá” em parceria com o PAVS transforma festa junina no maior evento ecológico do 
Jardim Iva.
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Trabalhar o PAVS envolvendo toda a equipe de Saúde e incorporar suas ações nos planos de 
meta foram diferenciais desta região pioneira com os movimentos pelos conselhos de Saúde 
e com o PSF .

• A interlocutura do Santa Marcelina junto ao PAVS Sebastiana Feliz Bizetto diz que as ações 
reforçam a lógica do território defendida pelo PSF, onde o processo de saúde tem relação 
direta com as condições do indivíduo.

• O Gestor Regional Hugo Calixto, da Zona Leste, diz que a intenção é abrir caminhos para 
que outros possam passar; e que a função do Gestor Regional é costurar as ações.

• Irmã Monique carrega sua caneca própria desde os tempos de faculdade no Canadá, 
quando os estudantes já evitavam copos descartáveis para reduzir o lixo; hoje, 
coordenadora do PSF no Santa Marcelina, é uma das principais entusiastas do PAVS.

• Casamento coletivo no Parque Ecológico Chico Mendes, uma parceria com o PAVS como 
homenagem à natureza e a valorização da Cultura de Paz.

• Ensinando a plantar hortas comunitárias em Cidade Tiradentes.

• Uma tarde aprendendo a fazer sabão com os Agentes do Jardim Robru.

O PAVS foi buscar na rede de Agentes Comunitários do Programa Saúde da Família a 
capilaridade que o Projeto necessitava. Além de morador do território, os Agentes sabem na 
prática o quanto as questões ambientais podem contribuir para a promoção da saúde. 
Embora em menor número, os Agentes de Proteção Social também estão juntos nesta 
tarefa.
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Agentes de Proteção Social, os APSs que integram o Programa Ação Família da Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, também participaram dos treinamentos 
do PAVS. Contribuíram para acrescentar às demandas das populações mais vulneráveis o 
olhar do meio ambiente.

Pesquisa feita com Agentes Comunitários pelo CEPEDOC-Cidades Saudáveis revela que 
90% são mulheres, um terço deles tem entre 31 e 39 anos e outros 23,4% estão entre 40 e 49 
anos. Do total de entrevistados, 58,1% têm o ensino médio completo e entre os que fizeram 
curso técnico predominam aqueles ligados à saúde.

A maioria dos Gestores Locais são mulheres (77, 8%), brancos (72,2%) e metade tem 30 
anos ou mais, segundo pesquisa feita pelo CEPEDOC-Cidades Saudáveis junto a 36 desses 
técnicos. Entre as principais expectativas, a concretização dos projetos e suas 
possibilidades de continuidade apareceram como as principais. Na relação dos desafios, os 
Gestores citaram a “construção de laços, redes e parcerias” e o “tempo para desenvolver os 
projetos”.

Em texto enviado ao secretário do Verde e do Meio Ambiente, a parceira Associação Saúde 
da Família relata as transformações provocadas pelo PAVS e diz que os Agentes nunca mais 
serão os mesmos, pois a questão ambiental se tornou uma missão pessoal.

Uma reflexão sobre como formar educadores que serão formadores de Agentes 
Comunitários junto a populações que carecem de informação e de organização.

O “plano de vôo” do PAVS não prevê uma interrupção da viagem. Dois anos depois, o PAVS 
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depende menos dos ventos da política e de recursos financeiros. Já pode se estabelecer 
como uma política de Saúde Pública, sem a letra P, de Projeto. Agentes de zoonoses 
começam a ser treinados, as Coordenações de Saúde incluíram as diretrizes do PAVS em 
suas metas de trabalho, e as parceiras do PSF estão mantendo parte dos Gestores
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Conversas com o secretário do Verde e do Meio Ambiente, Eduardo Jorge Martins Alves 
Sobrinho, mentor e  “pai” do PAVS. Médico sanitarista, ex-deputado constituinte e ex-
secretário da Saúde de Paulo, ele transformou em realidade um antigo sonho dos 
sanitaristas, valer-se da educação ambiental para promover a saúde.

Entrevista com Hélio Neves, diretor nacional do Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis; para 
ele, o PAVS entra no terceiro período, implantando projetos que, na grande maioria, não 
precisa de verbas externas.

Clélia Parreira, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, uma das instituições 
que participou da concepção do PAVS, diz que o Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis não 
será interrompido e a FLACSO pretende levar suas diretrizes para outros municípios e 
países.

Rosilda Mendes, secretária-executiva do CEPEDOC-Cidades Saudáveis da Faculdade de 
Saúde Pública da USP e integrante do Conselho Gestor do PAVS, fala da avaliação 
participativa utilizada na avaliação do andamento do Projeto.

Maria Fátima de Sousa é pesquisadora do Núcleo de Estudo em Saúde Publica, NESP, da 
Universidade de Brasília, instituição onde o PAVS foi concebido com outras parcerias a 
pedido do secretário Eduardo Jorge. Nesta entrevista, ela fala das dificuldades iniciais na 
concepção do Projeto e que a principal motivação esteve centrada na atuação dos Agentes 
de Saúde.

Algumas considerações sobre os eixos temáticos que orientaram a concepção e o 
desenvolvimento do PAVS:

• A Cultura de Paz como ações do cotidiano.
• A água que escorre entre os dedos+
• Biodiversidade: o que plantas e animais têm a ver com nossas vidas.
• Zoonoses: bichos amigos e inimigos.
• Lições para um consumo responsável .

Entrevista:

Aprendendo a viver juntos

O PAVS pode andar com recursos da cidade

Um programa que veio para ficar

Um processo inédito de avaliação participativa

“Maior desafio foi operar projetos em rede”

Anexos



Apresentação

Fruto do desejo compartilhado de fortalecer a gestão intersetorial saúde–meio ambiente, o 

Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis: construindo políticas públicas integradas na cidade de 

São Paulo foi idealizado com o objetivo de favorecer o desenvolvimento de intervenções 

ambientais para promover a saúde da população paulistana e as ações de preservação, 

conservação, recuperação e sustentabilidade socioambiental. Foi formulado com a idéia de 

que as concepções de saúde e de meio ambiente precisam ser ampliadas, para criar 

mecanismos de gestão integrada e construir agendas intersetoriais.

O Projeto vai ao encontro da própria filosofia que fundamentou o Sistema Único de Saúde, que 

manda perceber as comunidades e seus territórios sob uma perspectiva socioambiental, 

tratando de verificar a maneira como operam os padrões de consumo de serviços, bens e 

produtos, assim como a qualidade do espaço onde se realiza a vida, enquanto condicionantes 

do processo saúde–doença. Ainda determina que se atue sobre esses condicionantes com 

vistas à melhor qualidade de vida dessas comunidades.

Nos últimos tempos, a compreensão da relação entre meio ambiente, qualidade de vida e 

saúde tem se mostrado cada vez mais necessária, revelando a completa interdependência 

entre os campos da Saúde e do Meio Ambiente. Considerando tudo isso, este projeto tomou a 

integração das ações de saúde e aquelas destinadas à sustentabilidade ambiental no grande 

centro urbano paulista como seu principal desafio.

Proposto em 2005 pela Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente (SVMA) e prontamente 

aceito pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o PAVS também contou com a adesão da 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). Foi desenhado para 

capacitar Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Proteção Social e envolver lideranças 

comunitárias na elaboração de propostas de intervenção nos territórios onde agem essas 

equipes, tendo como objetivo a melhoria da qualidade ambiental em geral, notadamente nos 

aspectos que possam contribuir de modo concreto para prevenir agravos e promover qualidade 

de vida e saúde da população assistida pelo Programa Saúde da Família (SMS) e pelo 

Programa Ação Família (SMADS).



Projeto de grandes proporções, o PAVS se propôs a capacitar mais de cinco mil Agentes 

Comunitários de Saúde, Agentes de Controle de Zoonoses e Agentes de Proteção Social. 

Contou com mais de 20 instituições parceiras, historicamente identificadas com a saúde pública 

e com a qualidade ambiental.

Ministério da Saúde, Pnuma, Opas, Flacso, Cepedoc/FSP/USP, NESP/UnB, ICLEI, Fiocruz, 

Escola Técnica do SUS, IBEAC, Instituto Socioambiental são instituições mais gerais que 

participaram do desenvolvimento das idéias e do processo de trabalho que culminou no projeto 

e em seu desenvolvimento.

As instituições parceiras da SMS na gestão do Programa Saúde da Família – a saber, 

Associação Congregação Santa Catarina, Associação Saúde da Família, Associação 

Comunitária Monte Azul, Casa de Saúde Santa Marcelina, Instituto Adventista de Ensino, 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Organização Santamarense de 

Educação e Cultura, Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, Centro 

de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim e Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto – 

propiciaram, desde o início do processo, as condições para o bom andamento do PAVS. 

Contribuíram decisivamente no desenvolvimento da concepção, na estruturação operacional e 

administrativa, na contratação de mais de 80 educadores, na disponibilização de mais de 150 

salas de aula em todas as regiões da cidade e na solução de uma série de problemas logísticos 

para a realização de milhares de atividades de campo, entre outras. Com pronta adesão e 

entusiasmo militante, perceberam no projeto a oportunidade de revitalizar a idéia criadora do 

Programa Saúde da Família, que consiste em agir no território de cada equipe para promover 

saúde e prevenir agravos.

Agora, o projeto segue rumo à sua terceira etapa, com a manutenção do apoio aos Agentes 

para a implementação das ações priorizadas e envolvimento dos Agentes de Controle de 

Zoonoses, assumindo a Secretaria Municipal de Saúde o papel de principal protagonista e 

viabilizando sua continuidade, em conjunto com as instituições parceiras. Sempre contando 

com a participação e o apoio da SVMA e da SMADS.

Pode-se dizer, sem medo de errar, que se trata de um grande caso de sucesso de ação 

intersetorial.

Hélio Neves, Mestre e Doutor em Saúde Pública pela USP, é chefe de gabinete da 

Secretaria de Verde e Meio Ambiente e diretor nacional do projeto PAVS.



Introdução a uma cidade Verde e Saudável

O texto que se inicia é uma proposta para uma São Paulo mais saudável e sustentável a partir do 
diálogo e da parceria entre os mais diversos setores da comunidade. O Meio Ambiente é o 
cenário comum para a promoção da Saúde. Elaborado por mais de uma dezena de entidades e 
coordenado por três secretarias do Município, o Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis 
capacitou cerca de 80 Educadores/Gestores que, ao mesmo tempo, formaram mais de 5.500 
Agentes Comunitários de Saúde e de Proteção Social.

A intenção desta publicação é relatar uma experiência única na cidade de São Paulo e no Brasil, 
onde um município com 31 subprefeituras, como se fossem 31 cidades com cerca de 300 mil 
habitantes cada, apostou num programa de integração no qual o ator principal é o Agente 
Comunitário de Saúde. O projeto só foi possível, como se verá, porque já tinha se estabelecido e 
estava em andamento o Programa Saúde da Família.

O PSF implica numa prática inovadora, que continua sendo a grande revolução nas políticas de 
saúde no Brasil. Parte de uma matriz de equipes formadas por médicos, enfermeiros, auxiliares e 
Agentes Comunitários de Saúde que cuidam de um determinado território da cidade. Os 
personagens mais preciosos nessa proximidade com a população são os Agentes Comunitários, 
moradores do mesmo território, conhecedores de seus vizinhos e com credenciais para entrar na 
casa e compartilhar com eles o que se passa na cozinha, saber das crianças, das gestantes, dos 
idosos. O relato que fazem é o prontuário mais precioso que qualquer médico poderia desejar. 

A proposta deste texto é a de compartilhar a mais singela e mais humana das relações, a prática 
do conversar, do dialogar. Trocar conhecimentos e opiniões que contribuem para uma 
convivência mais saudável, enriquecedora, que compartilhe e amarre ações e entendimentos. A 
troca de conhecimento é essencial para a continuidade e melhoria de vida das pessoas.  
Historicamente, as comunidades só evoluíram porque seus personagens compartilharam uns 
com os outros, aquilo que aprendiam. Foi assim desde os primórdios, quando alguém descobriu 
a arte de fazer fogo esfregando pedras e gravetos, passando a chama e ensinando a outros 
como se fazia isso.

 As grandes cidades são hoje estruturas administradas como Estados ou países. O Brasil é um 
exemplo único onde convivem 5.560 municípios, a grande maioria com menos de 20 mil 
habitantes e alguns com as dimensões de uma cidade-Estado, todos com sua autonomia. A 
intenção do PAVS é deixar de ser um projeto, para transformar-se em política pública possível de 
ser implantada em qualquer município, de qualquer perfil e de qualquer tamanho. Se ele está 
dando certo numa cidade complexa como São Paulo, pode ir para qualquer lugar.

Os Agentes de Saúde não têm curso superior, basta que morem na região, tenham facilidade no 



contato com os vizinhos e passem por uma série básica de treinamentos. Aqui em São Paulo 
desfilam com orgulho um jaleco azul com o nome do programa. São os cuidadores da região, têm 
horário para se apresentar na Unidade Básica, mas não se negam se alguém bater na porta de 
suas casas a qualquer hora da noite ou em finais de semana. Eles têm o potencial de levar e 
trazer informações, conhecimentos e orientações  e fazem a ponte com a Unidade Básica de 
Saúde, marcando as consultas, mas também se dedicam a ouvir quando o problema é o filho que 
está sem emprego e não volta para a casa, a filha que ficou grávida, o marido que bebe e está 
agressivo. Os Agentes de Saúde muitos vezes são chamados no feminino porque as mulheres 
representam 90% desse universo. Por isso, ao longo desta publicação é possível que os gêneros 
se misturem, simplesmente porque as agentes são em maior número.

Praça abandonada
Foi com a descoberta da preciosidade desse grupo – que Eduardo Jorge chama de “as jóias da 
coroa do SUS” e os “anjos do bairro” – que se iniciou o PAVS, a construção de um projeto de 
“ambientes verdes e saudáveis”. O Projeto nasce de uma constatação que pode parecer óbvia: 
se os Agentes entram nas casas para checar a vacinação, acompanhar o pré-natal, conferir a 
medicação dos idosos e a alimentação dos diabéticos, porque não capacitá-los para observar e 
falar das questões ambientais? Na prática, os Agentes de Saúde já são também agentes do meio 
ambiente, sabem que há uma relação entre o córrego sujo, o lixo, os ratos e as doenças. Entre a 
praça abandonada e o aumento da violência. Bastava que recebessem uma formação para 
aprimorar e qualificar esse olhar.

Tudo está ali, num mesmo espaço, a saúde e a doença, o entorno da casa cercada pelo lixo não 
recolhido ou o córrego poluído nos fundos. Na prática, e na capacitação que receberam como 
Agentes, já tinham aprendido a observar a rua feia, a pracinha cheia de entulhos, a falta de 
árvores, a garotada que passa o dia sem ter o que fazer, a horta que não existia e que podia ser 
plantada no terreno da escola. 
   
Como um feudo
O que chegou de novo com o PAVS foi a importância da “intersetorialidade”, uma expressão que 
o corretor de textos dos programas de computadores assinalam como não-existente, mas que 
terá que ser adotado pelos novos dicionários e pelas políticas públicas, sob pena de ficarem 
desatualizados.
O PAVS permitiu a constatação de que é preciso um diálogo entre os muitos atores que 
participam da administração e que convivem com a cidade, sejam eles públicos ou privados.
Com o passar das décadas, dos séculos, as cidades foram administrando a vida dentro de suas 
muralhas limitando a responder aos problemas que surgiam. Se havia vendedores em excesso 
nos mercados da cidade, criava-se um serviço para tratar dos ambulantes. Se nas festas do rei 
bebia-se demais e havia sempre confusões, criava-se um departamento para cuidar das festas 
do rei. E assim ao longo do tempo os governos foram criando departamentos, coordenadorias, 
secretarias, ministérios.

 Em princípio, esse loteamento de poderes e funções facilitou a vida do cidadão e depois a 
democracia abriu as portas para estruturas mais acessíveis. Mas na maioria dos casos cada 



secretaria e cada órgão virou um feudo cujas chefias defendiam seus territórios, seus 
orçamentos e os interesses do seu partido.

A intersetorialidade é justamente a “arte” ou habilidade de diferentes equipes trabalharem juntas, 
articulando recursos e conhecimentos, objetivando o bem comum, deixando de lado barreiras e 
feudos. Na prática, a intersetorialidade é um desafio, que vai propiciar não só que novos 
processos aconteçam como vai abrir caminhos para a participação dos cidadãos.

Os capítulos
Para contar a história do PAVS, iniciativa inédita de formação e intervenção que une promoção 
da saúde, cuidado ambiental e desenvolvimento social, essa publicação foi dividida em uma 
série de capítulos.
As intenções, a construção e as formatações do PAVS podem ser acompanhadas pelas várias 
entrevistas dos mentores do Projeto, entre elas a do secretário Eduardo Jorge e do diretor 
nacional Hélio Neves.
O capítulo sobre o histórico da construção do PAVS revela a participação de toda uma rede de 
instituições. Ao mesmo tempo que se negociava financiamentos internacionais, entidades e 
especialistas se juntavam para desenhar as linhas do Projeto. E encontros locais levavam para 
os Agentes Comunitários e para a população os propósitos do PAVS.
Depois das amarrações, vieram as muitas reuniões para definir um plano de formação e 
selecionar, junto com as parceiras do PSF, como seriam escolhidos os Educadores.

Os capítulos seguintes começam mostrando o perfil de cada uma das cinco Coordenações de 
saúde do município. A ordenação dos temas poderia ser outra, mas optamos pelas regiões 
apenas para facilitar o entendimento da geografia imensa desse município. Também vale 
lembrar que a ordem nada tem a ver com a qualificação das ações, já que cada região 
desempenhou seu papel dentro das possibilidades, dos desafios encontrados e do perfil da área. 
A Zona Leste está mais presente porque, entre outras razões, tem uma equipe afinada há bem 
mais tempo com o Programa Saúde da Família. A descentralização e das ações e valorização 
das diversidades são marcas importantes do PAVS.

Além dos capítulos dedicados a cada uma das regiões, com relatos e entrevistas, há um espaço 
que avalia vários indicadores das 31 subprefeituras da cidade. Os dados, coletados do 
Observatório Nossa São Paulo, mostram uma cidade desigual, que até agora vem privilegiando 
as regiões centrais e esquecendo as periferias.
Um capítulo faz um pequeno retrospecto do Programa Saúde da Família, que em São Paulo 
sofreu atraso na implantação por conta na demora na municipalização da Saúde. De todo modo, 
o PSF é a matriz sobre a qual se estabeleceu o PAVS, sem o qual o projeto não seria 
possível.Como se verá, a adesão da Secretaria da Saúde ao Projeto foi imediata e incondicional.

Outro capítulo é dedicado à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
SMADS, que aderiu ao PAVS quando este já estava em andamento. O Ação Família é um 
programa da SMADS que trabalha com Agentes de Proteção Social, seguindo os mesmos 
princípios do PSF de visitas ao território às famílias que vivem em grande vulnerabilidade.



Dois capítulos tratam do perfil e das expectativas dos Gestores Locais e dos Agentes 
Comunitários de Saúde traçados pela equipe do CEPEDOC-Cidades Saudáveis, centro de 
estudos da Faculdade de Saúde Pública da USP. As entrevistas foram feitas no início da segunda 
fase, no primeiro semestre de 2008. Pesquisas e avaliações posteriores ainda poderão trazer 
novas contribuições para o PAVS.

A publicação ainda traz depoimentos curtos de todos os Gestores Locais, cada qual destacando 
o aspecto que mais chamou a atenção, sejam ganhos ou críticas, formando assim um mosaico 
bastante rico do PAVS.
Os depoimentos estão distribuídos pelo livro sem critérios específicos.
O último capítulo é uma conclusão preliminar, por isso mesmo foi chamado de “Sem Ponto Final”, 
já que se entende, e se pretende, que o PAVS deixe de ser um Projeto para ser incorporado e 
aplicado como política pública de saúde em São Paulo e outros municípios.

Nossos agradecimentos
Para que se tenha claro o processo de construção do PAVS, e para que se entenda a diversidade 
dos atores participantes, este livro traz entrevistas com representantes dos vários setores 
participantes. De Agentes de Saúde, Gestores, gerentes de Unidades Básicas de Saúde, 
representantes das secretarias , além de instituições que participaram da base e de todo o 
processo do projeto, como o IBEAC, a Universidade de Brasília, o CEPODOC-Cidades 
Saudável, a FLACSO, a OPAS e as instituições parceiras do PSF.-aqui é bom por em ordem 
alfabética para não de ter ciúmes

Como são muitos os envolvidos, a equipe responsável pela publicação pede desculpas 
antecipadas pelas incontáveis omissões. A presença maior ou menor deste ou daquele ator, 
numa multitude de personagens e de ações, deveu-se mais aos encontros e oportunidades que 
os autores tiveram nos três meses de trabalho dedicado exclusivamente à coleta de materiais 
para o livro. Houveram várias fontes de informação e pessoas continuaram fornecendo material 
– entrevistas on line, textos etc. O conjunto das entrevistas, dos relatos e eventos citados, 
aconteceu entre o final de maio de 2008 e o final de julho de 2008.
Aos que não tivemos oportunidade de ouvir e de citar, as nossas considerações e homenagens. 
Aos que responderam e dedicaram seu tempo e paciência às nossas entrevistas, os nossos 
agradecimentos. E a todos, da “andorinha-pequena-de-casa”, os Agentes de Saúde, aos que 
estão à frente do Projeto, a nossa sincera admiração.



O anjo do nosso bairro

A andorinha-pequena-de-casa é das espécies que costumam permanecer na região onde 

vivem, conservando o mesmo ninho por muitos anos e fazendo migrações curtas. Por isso, foi 

escolhida como o símbolo do PAVS. Como os Agentes Comunitários de Saúde e de Proteção 

Social, elas permanecem fiéis a seu território. Não são como os “andorinhões” que vêm do 

Canadá vão embora assim que termina o verão tropical. “Essa nossa andorinha pequena é a 

que permanece o tempo todo no lugar. Ela é o anjo do bairro”, diz Eduardo Jorge, secretário 

municipal de Verde e Meio Ambiente, explicando a escolha.

Partiu de Eduardo Jorge, que já tinha sido secretário de Saúde de São Paulo, a idéia de 

transformar os Agentes de Saúde também em agentes de educação ambiental. Formá-los para 

que nas visitas às famílias pudessem enxergar também o meio ambiente, fortalecendo sua 

função de promotores da saúde.

Embora a iniciativa e grande parte dos recursos viessem da Secretaria Municipal de Verde e 

Meio Ambiente, cabia à Saúde o papel principal. “Por isso, no símbolo redondo do PAVS há 

mais azul do que verde”, fazendo referência à cor atual do “jaleco” usado pelos Agentes 

Comunitários de Saúde, diz o secretário em tom simpático. Também há uma razão para o fato 

de o símbolo abrigar várias andorinhas. “Dizem que uma só não faz verão”, explica Eduardo 

Jorge, apontando para o auditório lotado da Umapaz e arrancando aplausos, em 30 de julho de 

2008.

A comemoração da conclusão de mais uma fase do Projeto, ocorrida naquele dia, reuniu 

Gestores, parceiros do PSF e pessoal das várias secretarias. Se tentasse juntar as 

“andorinhas-pequenas-de-casa”, não haveria espaço. 

“Toda a ação do PAVS foi direcionada para a formação dos Agentes Comunitários, o que 

acabou se tornando uma estratégia fundamental para o sucesso do Projeto”, afirma Eduardo 

Jorge. “Vinte anos atrás, ninguém se importava com o meio ambiente; parecia um assunto que 

cabia apenas aos especialistas discutirem. E eles também devem discutir. Mas hoje 

entendemos que o homem e a mulher comuns precisam colaborar. Se a base da sociedade não 

estiver participando, o assunto não se desenvolverá.” Por essa razão, a nuvem de andorinhas – 

a forma como esses pássaros são chamados quando voam em bando – foi convocada como 

agentes de uma transformação urbana nunca antes vista.



Capítulo I

O PAVS em construção
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Um histórico da construção do PAVS

A trajetória, os desafios e as parcerias de um Projeto que começou a ser pensado em 2005 e que em 2008 se 

consolida como a mais promissora iniciativa envolvendo educação ambiental e promoção da saúde.

O processo de construção do Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis, integrando políticas públicas em São 

Paulo, caminhou em duas frentes, com dois desafios bastante distintos, porém interdependentes. Um deles – e, 

certamente, o mais árduo e desafiador – foi a construção e o desenho do próprio Projeto, que envolveu dezenas 

de parceiros e especialistas em pelo menos 15 encontros. Antes de os debates chegarem aos Gestores, aos 

Agentes e às populações de todas as regiões da capital, o Projeto, construído em Brasília e São Paulo, foi 

sistematizado e transformado pelo Pnuma (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente). Transformou-

se no Prodoc, um documento oficial de 50 páginas que estabelecia todo o encaminhamento oficial. O Pnuma foi 

instituído pela Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente como órgão parceiro para viabilizar o repasse dos 

recursos internacionais que financiariam o Projeto. 

Na elaboração do desenho do Prodoc foram tomadas como base a experiência e as contribuições de parceiros 

dessa fase inicial, como o Nesp (Núcleo de Estudos de Saúde Pública) da Universidade de Brasília, a Flacso 

(Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais) e a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), além do 

IBEAC (Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário) e do Cepedoc-Cidades Saudáveis (Centro de 

Estudos, Pesquisa e Documentação em Cidades Saudáveis), da Faculdade de Saúde Pública da Universidade 

de São Paulo.

O outro desafio foi justamente a liberação dos recursos necessários, por conta do tempo e da burocracia. Assim 

que assumiu a Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente, em 2005, Eduardo Jorge passou a “negociar” com 

o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) a liberação do excedente de um recurso que uma década 

atrás havia sido destinado a um projeto de canalização de córregos. “Essa verba estava para ser recolhida, e nós 

pedimos autorização para negociar com Washington uma reciclagem desse dinheiro para a área de Educação 

Ambiental”, diz Eduardo Jorge, secretário e idealizador do PAVS. O secretário lembra que foi a Washington 

conversar com diretores do BID e que eles receberam a idéia com entusiasmo. “Mas nós tivemos que conseguir 

autorizações na burocracia de Brasília, e isso levou mais de um ano. Perdemos muito tempo.” 

O projeto preliminar proposto era tão convincente e sedutor que os vários parceiros começaram a trabalhar em 

sua construção mesmo sem a garantia de que a 

verba seria liberada. Foi uma aposta que deu certo.

O dinheiro “reciclado” do BID significava US$ 4,14 

milhões, que chegariam a quase a US$ 4,49 milhões 

com as contribuições do Pnuma e da Secretaria de 

Verde e Meio Ambiente. Sem o dinheiro do BID, seria 

impossível pensar em um projeto de tais dimensões, 

capacitando cerca de 5.900 Agentes Comunitários de 

Saúde e de Proteção Social em um processo que 

envolveu aproximadamente 80 Educadores e quase 

todas as instituições parceiras do Programa Saúde 

da Família. 
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Secretário Hélino Neves
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“A jóia da coroa”
A necessidade de as políticas de promoção de saúde incorporarem 

uma perspectiva interdisciplinar já era uma preocupação de anos de 

grupos e instituições das áreas da Saúde Pública e do Meio Ambiente. 

“Para essas pessoas, agregar olhares e valores distintos daqueles 

tradicionalmente associados à área de Saúde seria importante para 

ampliar o raio de ação das políticas. E a incorporação da perspectiva 

do meio ambiente constituiria um caminho particularmente valioso 

nesse sentido”, informa o relatório de avaliação e monitoramento do 

PAVS, elaborado pelo Cepedoc-Cidades Saudáveis, que integrou 

todas as fases do Projeto.

As perspectivas de transformar essas intenções em práticas surgiram 

com a ida de Eduardo Jorge para a Secretaria de Verde e Meio 

Ambiente. Eduardo teve participação fundamental no capítulo da 

Saúde na Constituição de 1988, que criou o SUS, e por duas vezes 

esteve à frente da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Na 

segunda passagem, coube a ele a operação de desmontar o PAS 

(Programa de Atendimento à Saúde), que terceirizou a assistência em 

São Paulo, e iniciar o processo de municipalização. Com o PAS, a 

atenção básica em São Paulo ficou estagnada por oito anos. O 

Programa Saúde da Família, operando com o nome de Qualis 

(Qualidade Integral em Saúde), só existia em algumas regiões, por meio de convênios entre instituições 

parceiras, entre elas o Santa Marcelina, o Governo do Estado e o Ministério da Saúde.

Quando chegou à Secretaria de Verde e do Meio Ambiente, Eduardo Jorge levava uma vasta experiência como 

legislador e gestor na Saúde e tinha muito clara a potencialidade do Programa Saúde da Família e, em especial, a 

dos Agentes Comunitários de Saúde. Sempre considerou em suas entrevistas que, ao entrar nas casas de sua 

rua para ouvir e falar sobre questões de saúde, o Agente poderia também observar o ambiente no qual as pessoas 

viviam e a importância que têm o lixo, a 

água, os esgotos, as árvores. Não precisaria 

preencher nem mais um formulário ou fazer 

qualquer prestação de contas. Bastava ser 

capacitado para observar as questões do 

meio ambiente com um outro olhar. “Os 

Agentes Comunitários de Saúde são a jóia 

da coroa do SUS, é o trabalhador da Saúde 

com maiores credibilidade e acesso à 

população pobre do Brasil”, diz o secretário.

Por isso mesmo, quando houve a idéia de se 

aproveitarem os “olhos” e a sensibilidade de 

um número tão grande de Agentes, pensou-

se logo em trabalhar com “as instituições 

parceiras do Programa Saúde da Família”, 

diz Hélio Neves, diretor nacional do PAVS. 



“Nem seria possível imaginar um 

programa de capacitação e de 

trabalho com os Agentes que não 

envolvesse os parceiros do PSF.”

“Nem seria possível imaginar um programa de 

capacitação e de trabalho com os Agentes que não 

envolvesse os parceiros do PSF, que hoje são onze e 

dividem a responsabilidade de gestão do programa 

com a Secretaria de Saúde em todo o território da 

cidade.” Pensar em um grupo de pessoas que viesse a 

trabalhar os temas ambientais em todos os bairros da 

capital sem contar com os Agentes de Saúde, além de 

i nv i áve l ,  “ se r i a  que re r  

reinventar a roda”. “A partir da 

estrutura com que contava, a 

Secretaria do Verde e Meio 

Ambiente não tinha condições 

para capacitar quase seis mil 

Agentes em todas as partes da 

cidade, de Parelheiros ao Tucuruvi, do Butantã a 

Itaquera, todos ao mesmo tempo, além de capacitar os 

Educadores que t rabalhar iam com eles.”  

complementa Hélio Neves 

Do córrego para a educação 

ambiental

Se a importância da incorporação de uma perspectiva 

multidisciplinar às políticas de promoção de saúde já 

era uma idéia estabelecida, os recursos para financiá-

la só começaram a ser vislumbrados em 2005, com a 

chegada de Eduardo Jorge à 

Secretaria de Verde e Meio 

Ambiente. Coube a ele dar 

uma solução para o Procav 

(Programa de Canalização e 

I m p l a n t a ç ã o  d e  V i a s ,  

Recuperação Ambiental e 

Social de Fundos de Vale), que teve início ainda em 

1995, com um empréstimo do BID à Prefeitura de São 

Paulo. No âmbito do programa – que envolvia várias 

secretarias e um leque de iniciativas, de intervenções 

urbanas em córregos à construção de escolas –, a 

Secretaria de Verde e Meio Ambiente executou obras 

em praças que acabaram não se enquadrando nas 

Seminário Integrador da Região Sudeste realizado no Circulo MIlitar em 03/07/07
Foto: Jussara Salles
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finalidades definidas pelo Procav. Os recursos usados 

para fins não previstos teriam, em princípio, que ser 

devolvidos ao banco.

Na releitura dos termos do contrato, surgiu a 

possibilidade, ainda a ser negociada, de se 

empregarem os recursos que haviam “sobrado” em 

ações voltadas para a Educação Ambiental. A 

proposta, que viria a dar origem ao PAVS, começou a 

ser delineada em Brasília, no Nesp (Núcleo de 

Estudos de Saúde) da Universidade de Brasília, com 

representantes da Opas e da Flacso, como demanda 

do secretário Eduardo Jorge. “Nessas reuniões foi 

construído o desenho inicial 

do Projeto e elaborada a 

sugestão de que fosse feito 

um l evan tamen to  de  

e x p e r i ê n c i a s  q u e  

articulassem as questões 

ambientais e de saúde”, 

informa o documento do 

Cepedoc. 

A primeira oficina de 

trabalho aconteceu em abril 

de 2005, na Faculdade de 

S a ú d e  P ú b l i c a  d a  

Universidade de São Paulo, 

já com um número bem 

maior de participantes. Ao 

mesmo tempo que se 

estabeleciam as linhas gerais do que viria a se 

transformar no PAVS, pensava-se na melhor 

estratégia para convencer o BID sobre a viabilidade e 

a necessidade do Projeto. Como descreve o relatório 

do Cepedoc, “iniciou-se aí um longo período de 

negociações, que se estendeu de 2005 até meados 

de 2006”. A demora, segundo o relatório e entrevistas 

concedidas por alguns dos participantes dessa 

negociação, deveu-se basicamente a três aspectos. 

Primeiro, foi necessária toda uma adaptação do 

Projeto a determinadas diretrizes do BID. Segundo, a 

necessidade de reunir informações para sinalizar ao 

banco que o PAVS era exeqüível. Ou seja, que teria 

começo, meio e fim e que as metas poderiam ser 

atingidas no período estabelecido. O terceiro desafio 

consistiu nas negociações para que o prazo do Procav 

fosse ampliado, já que a intenção do BID era finalizar o 

contrato do empréstimo em 2005, pois o período já se 

estendia para muito além do contratado em 1995. 

“Emperramos na burocracia de Brasília”, diz Eduardo 

Jorge, lembrando que a efetiva formação de Gestores 

e Agentes só começou dois anos depois do início de 

seu mandato, em 2007.

“Ouvindo experiências”

Na oficina de 

trabalho de abril 

de 2005 ainda 

n ã o  e s t a v a  

p r e s e n t e  a  

S M A D S  

( S e c r e t a r i a  

M u n i c i p a l  d e  

Assistência e 

Desenvolviment

o Social), que 

junto com as 

secretarias de 

Verde e Meio 

Ambiente e de 

Saúde formaria o tripé de sustentação do PAVS. 

Nesse encontro, a SMS (Secretaria de Saúde) 

oficializou seu interesse em participar do Projeto com 

os Agentes do Programa Saúde da Família e os de 

Zoonoses. Estes últimos, incorporados ao Projeto em 

2008, com um curso de formação sobre os eixos 

temáticos do PAVS.

Foram convidados para a oficina de 2005 

representantes de várias cidades onde já se vinham 

construindo experiências com a participação de 

Agentes ou Gestores ambientais. Rio das Ostras (Rio 

de Janeiro) e Recife (Pernambuco) estavam entre as 

cidades convidadas. A capital pernambucana já tinha 

um trabalho bem-sucedido com os ASAs (Agentes de 

Saúde Ambiental) que atingia quase toda a cidade. A 



diferença estava no fato de que os ASAs não 

trabalhavam em sintonia com os Agentes da Saúde, o 

que significava dois grupos percorrendo os mesmos 

territórios, justamente o que pretendia se evitar em 

São Paulo.

A oficina de trabalho para “planejamento da equipe 

gestora e definição de papéis” também aconteceu na 

Faculdade de Saúde Pública, em dezembro de 2005. 

Entre esta oficina e a anterior, em abril, os parceiros 

tinham concluído o desenho do Projeto. A oficina 

inaugurou o “processo de implantação” do PAVS e 

constituiu-se “em um espaço de pactuação e de 

definição de metas e responsabilidade institucional no 

nível da gestão do Projeto”,.

Intersetorialidade
Em meio a esse processo, novos atores foram 

incorporados ao Projeto. Entre eles, o Pnuma, que 

passou a integrar o PAVS fornecendo apoio técnico e 

administrativo. Por questões legais – diz Hélio Neves 

– o Pnuma acabou assumindo depois a coordenação 

geral do Projeto, papel que inicialmente tinha sido 

destinado, e foi cumprido 

em larga medida, pela 

Flacso/Brasil.

Além da experiência em 

trabalhar com Saúde e Meio 

Ambiente, o Pnuma vinha 

d e s e n v o l v e n d o  o  

G E O S a ú d e  ( G l o b a l  

Environmental Outlook, ou Enfoque 

Ambiental Global), produto que o PAVS 

incorporou, embora com resultados ainda 

limitados. A Fiocruz (Fundação Oswaldo 

Cruz), do Rio de Janeiro, integrou-se ao 

Projeto justamente para incorporar 

atividades relativas ao GEOSaúde. O 

processo consiste em uma metodologia que 

trabalha uma variedade de informações 

sobre Saúde e Meio Ambiente colhidas no 

território pelos Agentes e que permite a 

construção de modelos de atuação.

O ano de 2006 foi decisivo para a 

viabilização e o início do PAVS. Além da entrada do 

Pnuma, chegou-se finalmente a uma adequação do 

Projeto ao modelo exigido pela Agência Brasileira de 

Cooperação e à assinatura do Termo de Ajuste, que é 

o Documento do Projeto, o Prodoc, com as 

negociações e definições das “cartas acordo” com 

cada um dos parceiros. 

Também aconteceu naquele ano a negociação entre 

as secretarias de Verde e Meio Ambiente e de Saúde e 

instituições parceiras do Programa Saúde da Família, 

sem as quais o PAVS não seria viabilizado.

O trabalho conjunto entre secretarias – a 

intersetorialidade – constituiu um dos principais 

desafios e ganhos do PAVS. Durante alguns meses, 

um contingente significativo de pessoas que 

trabalhavam sob as diretrizes da Secretaria Municipal 

de Saúde seria deslocado de suas atividades para se 

envolver no Projeto, o que implicava o envolvimento e 

a adesão da SMS à proposta do PAVS. 

A incorporação da Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social ao PAVS foi uma iniciativa da 

própria secretaria, cuja atuação no âmbito das 

políticas de caráter preventivo é centrada no trabalho 

junto a famílias. O principal 

p rograma vo l tado  ao  

desenvolvimento de ações 

nesse sentido é o Ação 

F a m í l i a  V i v e r  e m  

Comunidade, que tem 

formato semelhante ao do 

GEOSaúde (Global Environmental 

Outlook, ou Enfoque Ambiental Global), 

produto que o PAVS incorporou, 

embora com resultados ainda 

limitados.

Gislaine Ribeiro, Maria Rosimeire, Adriana Ferreira e Leandro Francisco, após 
atividade lúdica em escola no bairro do Jd. Ingá



Gestores
Foto: Nilda Rodrigues

ACS da UBS Vila Dalva participam de visita e palestra sobre coleta seletiva de lixo na 
Cooperação - Zona Oeste.

Foto: Nilda Rodrigues

PSF, atuando por meio de equipes 

multiprofissionais compostas de assistentes 

sociais, psicólogos e APSs. 

2006, a apresentação do 

PAVS

Em setembro de 2006, o Projeto Ambientes 

Verdes e Saudáveis foi apresentado 

oficialmente pelo secretário Eduardo Jorge, 

com o detalhamento de uma agenda 

integrada saúde–meio ambiente para o 

município de São Paulo. Neste evento, estavam presentes todos os atores que vinham tendo e continuariam a ter 

importância no desenvolvimento do PAVS, desde as organizações de caráter internacional, as universidades, os 

parceiros do PSF e as coordenadorias e supervisões da Saúde, entre outros.

De 5 a 11 de outubro realizaram-se as oficinas regionais de planejamento nas cinco regionais da Saúde da cidade 

de São Paulo: norte, sul, leste, sudeste e centro-oeste. Eram os primeiros encontros abertos descentralizados, 

com a participação de todos os atores de cada região envolvidos no processo.

No mesmo mês de outubro foram selecionados cinco coordenadores pedagógicos, que passaram a trabalhar 

cada qual em uma Coordenação de Saúde, iniciando a ponte com as instituições parceiras. Na mesma época, as 

coordenadorias selecionaram e contrataram os cinco Gestores Regionais. Cabia-lhes promover as articulações 

interinstitucionais em suas áreas, apoiar as coordenações executivas e pedagógicas e acompanhar o processo 

de formação dos Educadores e dos Agentes.

Em fevereiro de 2007 estava pronto o Plano de Gestão, que tomou pelo menos cinco fóruns com mais de uma 

dezena de instituições. 

 

Concentração e dispersão
Com os Gestores Regionais definidos pelas 

coordenadorias, as instituições parceiras do 

PSF se lec ionaram e cont ra taram 

profissionais que seriam os Agentes 

Gestores em suas regiões e que nesta 

primeira fase foram chamados de 

Educadores. A verba para as contratações e 

os pagamentos vinha por meio do Pnuma, e 

o número deles dependia do total de UBSs e 

de equipes de Saúde da Família que cada 

instituição parceira gerenciava. Os 

Educadores-Gestores deveriam ter 

formação superior e alguma experiência 



1º encontro com a comunidade de Vila Gilhermina

com atividades de capacitação e educação, 

além de morar ou ter algum tipo de contato 

com a região. Os Educadores, que nesta 

fase eram cerca de 80, tiveram 19 semanas 

de formação, intercalando a função de 

“alunos” com a de “professores”. Às 

segundas e sextas, tinham encontros de 

formação com especialistas e para 

elaboração dos planos pedagógicos nos 

espaços da Umapaz, no Parque do 

Ib i rapuera.  Eram os per íodos de 

concentração. Às terças, quartas e quintas, 

iam para os territórios onde estavam os 

Agentes de Saúde e de Proteção Social 

ligados às parceiras do PSF e do Programa Ação Família. Eram os dias de dispersão. Momento de socializar os 

saberes construídos na concentração. 

Essa estratégia de formação, que reuniu representantes de dezenas de instituições e consumiu meses para ser 

montada, transformou-se em um modelo diferenciado – para não dizer único –, com resultados surpreendentes. 

Por conta dos prazos estabelecidos, e também por uma escolha político-educacional, a formação se deu ao 

mesmo tempo, com especialistas “ensinando” os Educadores, que simultaneamente “ensinavam” os Agentes. 

Assim, as dúvidas e os entraves que surgiam no território no meio da semana voltavam para o auditório da 

Umapaz na sexta-feira, como material e objeto das próprias aulas.

A formação dos Educadores começou em 12 de fevereiro de 2007, e durante uma semana eles estiveram 

“concentrados” no entendimento e na absorção dos princípios que norteavam o Projeto. Nas semanas seguintes 

até o final de julho, eles passaram a intercalar “concentração” com 

“dispersão”, com as semanas distribuídas nos seis módulos ou eixos 

temáticos sobre os quais o PAVS tinha sido construído.

O primeiro tema tratado foi lixo; na seqüência, água e energia; depois, 

convivência saudável com os animais e zoonoses, consumo responsável 

e cultura de paz.

Para cada um dos módulos foram convidados especialistas, ligados à 

universidade, ao poder público ou a ONGs que trabalham com os temas.      

Seminários integradores
Durante a Semana do Meio Ambiente, em junho de 2007, foram feitos os 

seminários integradores, a série de eventos que mais bem ilustrou os 

ganhos obtidos pelo PAVS e a importância que o Projeto vinha alcançando 

na vida dos Gestores, dos Agentes e da comunidade.

Os seminários foram realizados nas cinco regiões que correspondem às 

coordenadorias de Saúde da capital, às vezes em mais de um dia e mais 

de um local, sempre em grandes espaços. Na região sul, por exemplo, 

Seminário Integradores Unipalmares
Foto: Jussara Salles



foram seis eventos em dois dias, reunindo cerca de 

3.200 pessoas. Em todos eles, e por toda a cidade, 

Gestores, Agentes e população apresentaram os 

temas que vinham debatendo e mostraram os projetos 

que estavam construindo. Transformaram as questões 

ambientais e a cultura de paz em peças de teatro, 

danças, jograis, apresentação de músicas, posters e 

cartazes. No total, o PAVS estimou em cerca de 6.900 

o número de pessoas que passaram pelos seminários 

integradores, certamente a maior mobilização já 

ocorrida na cidade envolvendo Saúde e Meio 

Ambiente.

Mestre-de-cerimônias
O mais fascinante – lembra Rosa Maria Marotta, da 

Coordenação de Atenção Básica da Secretaria de 

Saúde – residiu no fato de a condução desses eventos 

ter sido entregue aos Agentes Comunitários. “Não 

havia um locutor contratado; os 'mestres-de-

cerimônias' eram os Agentes. Eles articularam a 

condução dos seminários.” Rosa observa que esse foi 

um ganho muito especial, porque os Agentes têm um 

grande conhecimento da ponta em que vivem, da 

favela, do lixão, porque moram e vivem ali próximos. 

“Mas, quando você relaciona essa vivência com uma 

teoria, com tudo o que se escreve e se fala e se estuda 

sobre meio ambiente, você qualifica, você tem um 

outro olhar, e então a coisa vai se multiplicando.” Em 

outras palavras, os Agentes – que às vezes se sentiam 

sozinhos em seus conhecimentos e nas pregações 

dos cuidados mínimos ambientais – descobriram que 

estavam fazendo parte de um pensamento universal 

que ia muito além de sua rua, de seu bairro, de sua 

cidade, de seu país. Que estavam participando de um 

desafio planetário.

O processo GEOSaúde realizou vários encontros em 

diferentes regiões e reuniu 142 pessoas, entre 

Agentes e Educadores. O GEOSaúde é um 

procedimento metodológico mult idiscipl inar 

desenvolvido pelo Pnuma, internacionalmente, e pela 

Fiocruz, no Brasil. Tem como objetivo a ordenação de 

informações socioambientais organizadas em 

relatórios padronizados, recolhidas pelos agentes do 

território, que ajudam os tomadores de decisão em 

seus diagnósticos e ações.

Região norte, UBS Jardim Apuanã.
Foto: Marcel Nascimento



Seminário Integrador da Região Norte
Foto: Jussra Salles

Região norte, UBS Jardim Apuanã.
Foto: Marcel Nascimento

De Educadores a 

Gestores
A primeira fase do PAVS se 

encerrou no dia 6 de julho de 

2007, com danças, cantos, 

sarau de poesias e piquenique 

no Ibirapuera. Começaram, 

então, as preparações e 

negociações para a segunda 

fase do Projeto, até então 

incerta. As equipes do PAVS 

continuaram a se reunir para a 

elaboração de uma pauta de 

passagem.

De uma fase de formação dos 

Agentes, conduzida e intermediada pelos Educadores, o PAVS passava para um segundo módulo, de 

planejamento e execução de projetos locais que pudessem contribuir para soluções em diferentes regiões. 

Depois de aprender a observar o território com os olhos das questões ambientais e da cultura de paz, os Agentes 

já estavam preparados para pensar soluções, apresentá-las e desenvolvê-las.

Nessa segunda etapa, os Agentes não seriam mais acompanhados por Educadores, mas por Gestores Locais. 

Como já estava previsto, os Gestores seriam selecionados pelas parceiras do PSF entre os próprios Educadores, 

limitando seu número a cerca de 40, ou metade do que havia antes. Nesse universo, os Gestores Locais, 

articulados com os Gestores Regionais, passaram a acompanhar os Agentes no processo de viabilização de 

ações e projetos e das demais iniciativas elaborados ao final da formação.

Coube aos Gestores promover a mediação entre os vários atores e grupos envolvidos no Projeto, desde ACSs, 

equipes de Saúde do PSF, gerentes das 

Unidades Básicas, subprefeituras e órgãos 

como Limpurb e os NGDs (Núcleos de 

Gestão Descentralizada) da Secretaria de 

Verde e Meio Ambiente. Coube-lhes, 

especialmente, apoiar os Agentes no 

planejamento e na execução de projetos. 

No entanto, mais do que fazer vingar 

eventos e projetos, a função do Gestor é 

mostrar aos Agentes formas de como 

desenvolver ações e os caminhos que 

devem percorrer para isso, de modo a 

poderem caminhar sozinhos. Na lista 

preliminar de mais de 400 ações e projetos 

elaborados ou em planejamento e que 

constam do Banco de Projetos, estão 



iniciativas dos Agentes, como o plantio de 

árvores e mesmo a instalação de 

aquecedores solares.

Aulas de “planejação”
Para transformar Educadores em 

Gestores e promover essa mudança de 

papel enquanto eles mesmos exerciam as 

ações no território, fez-se necessária uma 

estratégia cuidadosamente pensada. A 

esse processo se deu o nome de 

planejação, para indicar um planejamento 

que se faz ao mesmo tempo que se 

executa a ação. Enquanto na primeira 

fase os Educadores eram “alunos” em alguns dias e 

“professores” em outros, na segunda etapa eles 

passavam por capacitação nas segundas-feiras para 

colocar as ações em prática no restante da semana. 

Para ensinar como identificar um problema, planejar 

uma ação e encaminhar soluções, era preciso antes 

apreender a percorrer esse caminho. No retorno ao 

espaço da Umapaz, discutiam-se, por exemplo, os 

principais desafios a serem enfrentados, os atores 

locais, se eram parceiros e colaboradores ou “torciam 

contra”, os entraves e as estratégias de superação 

das dificuldades. 

Para essa parte da formação – que contava ainda com 

mesas de diálogo –, o IBEAC convidou uma equipe de 

consultoria formada por Cassio Luiz de França, José 

Carlos Vaz e Sérgio de Arruda Sampaio. Uma das 

primeiras atividades tratou de três temas essenciais 

para um plano de ação ou de metas: a 

governabilidade, a mobilização da comunidade e 

capacidade de gestão. “Governabilidade é a 

necessidade de ter todas as condições políticas para 

viabilizar determinada ação”, explica França, cientista 

social e especialista em políticas públicas. A 

governabilidade indica a capacidade ou qualquer 

poder ou habilidade que se tenha para realizar 

determinada ação. No caso da limpeza de um 

córrego, por exemplo, nem Gestores nem Agentes, 

nem a população, têm máquinas ou recursos para 

fazer isso. Mas esses mesmos atores, sensibilizados 

com o problema, têm a capacidade de mobilização; 

podem cobrar do poder público que a obra seja feita. 

Já para manter o córrego limpo, é fundamental 

mobilizar a comunidade.

A mobilização, portanto, é fundamental. E o primeiro 

passo dado por Gestores e Agentes foi identificar os 

atores locais com que o PAVS acontece e pensar na 

influência – negativa ou positiva – que cada um deles 

pode ter. “Foi interessante que os Gestores tenham 

percebido quantos atores estão no mesmo território”, 

disse Cássio França. “Pode parecer óbvio, mas, 

quando colocamos isso no papel, é um choque: 

vemos que não estamos sozinhos.”

Foram dez oficinas temáticas, cinco encontros 

regionais e uma oficina de “recomendações para a 

continuidade”, de 18 de fevereiro a 7 de julho de 2008, 

sempre às segundas-feiras.

Durante a execução do Projeto, nunca se deixou de 

monitorar o trabalho feito, avaliar os progressos, 

promover algum ajuste de rota, estimular a 

elaboração de novas propostas – por meio do inédito 

Banco de Projetos – e manter todos os envolvidos a 

par do que acontecia, por meio de site, boletins 

informativos e vídeos. Um trabalho de ponta a ponta, 

detalhado nas páginas deste livro.

Região Norte: Jardim Damasceno



Legenda para foto: Fonte vazada, 1 ponto menor, justificação 
total e folga na última linha.

Entrevista: Hélio Neves

O PAVS pode andar com recursos da cidade

Depois da fase de formação e de elaboração de projetos, o 

Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis entra no terceiro 

período: o de implementação dessas ações. É o que afirma 

Hélio Neves, 49 anos, diretor nacional do PAVS. Segundo 

Neves, a grande maioria dos projetos não precisa de verbas 

externas: pode ser tocado com a participação das 

subprefeituras e das principais secretarias, em parcerias com a 

comunidade. 

Pai de três filhos, graduado em Saúde Pública e doutorado em 

Epidemiologia pela Universidade de São Paulo, Hélio Neves 

relata nesta entrevista a “engenharia” de construção do PAVS e 

fala da importância dos Agentes Comunitários de Saúde.

 

O PAVS envolve três secretarias, subprefeituras, mais de 20 

instituições parceiras, a capacitação de 80 Educadores e a 

formação de 5.900 Agentes Comunitários de Saúde. Na 

ponta, o Projeto chega a mais de 3 milhões de pessoas. 

Como se deu a construção de tantas parcerias?

Nós gastamos um bom tempo de engenharia, de articulação desse processo, porque ele é contínuo durante o 

tempo. Queríamos trabalhar com as pessoas, os Agentes, lá onde eles estão, não os transportar para regiões 

centrais da cidade e colocá-los em salas. A Secretaria do Verde e Meio Ambiente tem uma estrutura frágil, uma 

estrutura central e poucos braços, que são quatro núcleos de gestão descentralizada, pequenos ainda, e que 

foram criados simultaneamente ao PAVS. Tínhamos que montar a partir da nossa estrutura um programa que 

pudesse capacitar Agentes de todas as regiões da cidade, de Parelheiros ao Tucuruvi, do Butantã a Itaquera. 

Assim que se pensou num projeto para  a capacitação de tanta gente, os Agentes Comunitários de Saúde quase 

seis mil, além dos Agentes de Controle de Zoonoses e dos Agentes de Proteção Social, verificou-se que não se 

podia pensar num projeto dessas dimensões sem trabalhar com as instituições parceiras do PSF [Programa 

Saúde da Família], que têm experiência em capacitação e que na época eram 12, trabalhando em todo o território 

da cidade. As ações desses parceiros já compreendiam a contratação e a capacitação de Agentes, portanto já 

existia uma base para isso. Tentar outro caminho seria querer reinventar a roda. Além disso, era um projeto que 

não tinha precedentes. Não conhecíamos ninguém que já tivesse feito coisa parecida, nem no Brasil, nem lá fora. 

Logo, era preciso encontrar quem já tivesse experiência e trabalhado com questões de saúde, com Agentes 

Comunitários de Saúde, com meio ambiente, com formação. Foi nessa busca que os parceiros acabaram sendo 

identificados. Uns atuaram muito logo no início e reduziram a participação, outros vieram depois, e outros se 

mantiveram ativos o tempo todo. Além desses parceiros, nós fomos buscar outras competências, outras 

capacidades fora da Prefeitura, porque não tínhamos condições de fazer isso sozinhos. Apesar de a Secretaria de 

Saúde também contar com uma área de capacitação, que é o Cefor [Centro de Formação e Desenvolvimento dos 

Trabalhadores da Saúde], que também nos ajudou nesse processo, e apesar de nossa secretaria ter uma área 



que trabalha com questões de educação ambiental, nossa capacidade era muito pequena para lidar com um 

projeto dessa magnitude. Fomos então buscar parcerias com a Faculdade de Saúde Pública, o Cepedoc [Centro 

de Estudos, Pesquisa e Documentação em Cidades Saudáveis], a Universidade de Brasília, porque lá havia 

gente com larga experiência em PSF, a Flacso [Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais], que teve um 

papel importante de sustentação do Projeto. A idéia era de que a Flacso ficasse no papel de coordenação geral do 

Projeto, e acabou ficando em larga medida, mas, por razões legais, esse papel ficou com o Pnuma [Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente], que tem experiência em trabalhar com Saúde e Meio Ambiente e porque 

vem desenvolvendo o projeto GEOSaúde. A Opas [Organização Pan-Americana da Saúde] participou um pouco 

lá na gestação do Projeto, e os ministérios da Saúde e do Meio Ambiente também foram convidados. O Ministério 

da Saúde acabou entrando com recursos e apoio no desenvolvimento da idéia – numa perspectiva inclusive de 

que, à medida que o Projeto acontecesse, estudássemos a possibilidade de sua replicabilidade em outros cantos 

do Brasil, que é um assunto que está em andamento. Estamos discutindo isso com eles no momento. 

O senhor acredita que esse modelo possa ser levado para cidades de diferentes tamanhos e perfis?

Deu para perceber que a experiência é bastante aproveitável em outros lugares, que há como replicar esse 

Projeto sem grande modificação em qualquer lugar do Brasil. Claro que cada município tem suas particularidades 

em termos de problemas e cada lugar tem que eleger as suas prioridades no processo de capacitação, mas o jeito 

de fazer se revelou muito adequado. Nem todos os municípios trabalham com parcerias no PSF. Existe lugar no 

Brasil afora em que a Prefeitura mesmo contrata, há lugares com parceiros, com modalidades distintas, mas, 

independentemente de quem seja o contratante do Agente para o PSF, é possível replicar um desenho parecido 

com esse que fizemos.

Além de instituições como a USP e a UnB, o PAVS trabalha com secretarias, cada um defendendo seus 

espaços e com alta rotatividade de comando por razões políticas. O senhor encontrou alguma resistência 

na implementação do Projeto?

Não houve resistência nenhuma. É claro que o empenho foi maior ou menor ao longo do tempo, mas em nenhum 

momento houve alguém dizendo “Aqui não se faz, não vamos fazer”. O envolvimento, é claro, depende de quem 

está no lugar, das pessoas que estão no processo. Isso mudou um pouco ao longo do tempo, mas de modo geral 

foi muito tranqüilo. Por outro lado, houve uma surpresa quando a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 

Social, a SMADS, manifestou intenção de aderir, o que não estava previsto. A secretaria tinha iniciado dois anos e 

meio antes o Programa Ação Família, que conta com proposta semelhante à do PSF, que é a idéia de haver 

Agentes para territórios pequenos, acompanhando um número limitado de famílias, com abordagem mais ligada 

às questões sociais. Eles elegeram pedaços do território da cidade que consideram de maior risco social, com 

famílias que precisam de maior apoio, do ponto de vista de inserção, de possibilidade de emprego, problemas de 

educação. E, como de regra, risco social está associado intimamente com risco ambiental. As famílias mais 

pobres, com maior risco social, em geral moram à beira de córrego, em favelas, em encostas, em lugares de maior 

risco ambiental. Então, a proposta do PAVS de pronto interessou a eles, e para nós foi muito bom ter incorporado o 

pessoal da SMADS nesse Projeto.

A idéia do Projeto partiu da Secretaria do Verde, e a maior parte da verba veio do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento endereçada a essa secretaria. Como foi a parceria com a Secretaria Municipal de 

Saúde? 

A idéia surgiu aqui, mas, assim que convidamos a Secretaria de Saúde para discutir o Projeto, tivemos uma 



adesão imediata. O pessoal das coordenações de Vigilância em Saúde e da Atenção Básica atendeu 

prontamente à idéia e participou das oficinas iniciais que aconteceram na Faculdade de Saúde Pública, que eram 

encontros para iniciar o desenvolvimento do Projeto. Só a de Ação Social é que entrou depois. Essas parcerias 

foram essenciais para o sucesso alcançado até aqui. 

O senhor diria que o PAVS é uma continuidade ou um fortalecimento do Programa Saúde da Família? 

Desde a sua origem, o PSF foi concebido para que o Agente Comunitário tivesse um território restrito, com um 

número restrito de famílias para cuidar, e que fosse um morador do lugar. Ele foi concebido pensando que o ACS 

não é um trabalhador da Saúde que está lá para cuidar apenas da doença, mas para cuidar das questões do 

entorno, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, ajudá-las a saírem de uma dinâmica viciada, de 

problemas na família, ajudar a encontrar saída para quem precisa de um atendimento e não o encontra. Isso tudo 

já está na concepção original do PSF. E o PAVS foi concebido no sentido de fortalecer essa vertente de promoção 

da saúde. 

Fala-se num enfraquecimento do PSF. Estaria faltando investimento em qualificação ou o foco do 

programa, voltado para promoção, estaria sendo alterado?

Há uma tendência quase natural de o setor de Saúde ser absorvido pela doença. A doença é uma coisa muito forte 

na Saúde. A doença chama muito, puxa muito toda a equipe de Saúde, e o PSF não é exceção. Há uma tendência 

de os problemas da doença tomarem toda a atenção da Saúde. Isso é normal, é uma tensão interna permanente 

ao setor Saúde, de quem trabalha com promoção e de quem trabalha com a atenção. Sempre se força mais o 

bastão no sentido da atenção e menos no da prevenção e da promoção. Não que haja resistência de quem faz 

atenção direta, mas é que eles são sempre chamados quando alguém fica doente. E aí não há muito jeito – se a 

demanda é maior que a capacidade de atendimento, os Agentes e a própria equipe vão primeiro atender o doente, 

para depois, se sobrar tempo, pensar em promoção. E o Agente Comunitário, que foi imaginado não para lidar 

especificamente com doença, acaba também envolvido nessa dinâmica. Então, um programa como o PAVS tem 

o papel de reavivar a idéia do PSF como um programa que cuida também de prevenção, de proteção e de 

promoção da saúde. Acho que esse é o aspecto central. E não é tão difícil um Agente do PSF se envolver num 

projeto como esse, haja vista o que se verificou no andamento do PAVS. Houve uma adesão fantástica dos 

Agentes; você vê nas avaliações que o Cepedoc realizou em tempo real, enquanto as atividades estão 

acontecendo. As avaliações são muito boas, as pessoas perceberam o programa como uma valorização dos 

Agentes, e estes se perceberam valorizados.

Os Agentes não viram o PAVS como mais uma sobrecarga de trabalho?

O Eduardo [Jorge, secretário municipal de Verde e Meio Ambiente] falou várias vezes que, quando pensássemos 

num projeto para o Agente de Saúde, não deveríamos pensar em algo que trouxesse para ele mais atribuições, 

mais um papel para preencher, mais uma burocracia para resolver, mais um conjunto de obrigações do dia-a-dia. 

A idéia é de que fosse dada a ele a oportunidade de conhecer mais as questões que relacionam saúde e meio 

ambiente. Entendendo que com isso, pela própria natureza do trabalho dele, pelo próprio perfil que o Agente 

Comunitário tem, ele automaticamente acabaria levando para sua própria vida e para as famílias com as quais 

trabalha tudo de novo que conseguiu absorver sobre meio ambiente e saúde. Ligar a promoção da saúde às 

questões da água, da energia, da arborização, do lixo é algo que, uma vez que o Agente tenha encontrado as 

chaves para abrir esses caminhos, ele já vai prontamente fazendo. Essa é uma constatação interessante, porque 

pensamos o programa em dois momentos: o primeiro era mais de aporte de conhecimento; o segundo, mais de 



desenvolvimento de projetos de intervenção. E que o se verificou é que, durante a fase de aporte de 

conhecimento sobre questões do lixo, da água, os projetos já foram acontecendo. Em muitas favelas que tinham e 

têm problema de lixo, os Agentes já foram se mobilizando para resolver esse problema; não esperaram o segundo 

semestre. “Eu entendi o problema, sei como encaminhar uma busca de solução, por que vou esperar para agir?”.

Então, a população já estaria tendo um ganho? 

Estou certo de que sim. Ainda não temos esse indicador, vamos ter isso após essa segunda etapa, à medida que 

os projetos forem desenhados e desenvolvidos. Mas seguramente o ganho para a comunidade é muito pronto, 

quase automático, porque, ao se verificar um modo de resolver um problema, o Agente passa a agir 

imediatamente. 

Após a segunda fase – a de desenvolvimento de projetos –, em 31 de julho de 2008, quais os próximos 

passos?

Uma vez definidas quais são as prioridades de intervenção e pensadas as formas como elas vão ser 

desenvolvidas, a terceira fase será o que fazer para manter a acesa a chama, fazer os projetos acontecerem. Aí 

existe um conjunto de instituições muito importantes, que são as três secretarias e os parceiros do PSF, que estão 

mostrando que incorporaram todo esse processo. A manutenção, a nosso ver, não dependerá de novas 

obtenções de recursos, porque essa é uma característica do programa: desde o início se definiu que os Agentes e 

as equipes pensassem em projetos sem necessidade de recursos externos. Pensar em ações cuja solução possa 

ser dada pela própria comunidade e, quando necessário, pelas secretarias do Verde e Meio Ambiente, da Saúde, 

do Desenvolvimento Social, com seus próprios recursos, e que essas instituições possam dar seqüência aos 

problemas que se apresentarem. Eventualmente, algumas situações poderão demandar um recurso extra, mas a 

idéia é de que não se tenha de recorrer a grandes empréstimos. Em muitos projetos a participação dos moradores 

é fundamental. A requalificação de uma praça, por exemplo: a Prefeitura vai lá e faz sua parte, mas é a 

comunidade que terá de se apropriar dessa praça para impedir que seja dominada pelo tráfico de drogas. O 

problema aí não é dinheiro, é de apropriação comunitária de um equipamento público. Em casos como esse, o 

dinheiro da nossa secretaria e das subprefeituras pode dar conta, mas não adianta fazer isso e daqui a três meses 

a praça estar do mesmo jeito, porque as pessoas voltarão a ter medo de ir à praça e, não indo, ela acabará 

voltando ao abandono, um círculo vicioso, sem fim. Plantar árvores é um outro exemplo. Os Agentes, junto com os 

Gestores do PAVS, identificam uma série de lugares e passeios públicos os quais se gostaria que fossem 

arborizados. Nós vamos lá e plantamos, mas a idéia é de que a comunidade não só aceite a árvore como também 

cuide dela. Isso exige mobilização social, não dinheiro. A comunidade está entendendo que cabe a ela não só 

cobrar, mas também participar. Todo mundo sabe hoje que o Estado não dá conta de tudo sozinho. Seria uma 

postura extremamente autoritária pensar que cabe ao governo cuidar de todo o espaço público. É como se eu 

nada tivesse a ver com a minha rua, com a minha calçada. Há coisas que o governo tem que fazer; por exemplo, 

recolher o lixo é problema do poder público. Mas depositar o lixo no lugar certo é um problema da comunidade.

O fato de o Agente ser da comunidade aumenta o sentimento de que “essa rua é minha, esse bairro é meu”. Mas, 

se houver mudanças na forma de contratação do Agente, essa relação poderá se descaracterizar. Os Agentes 

têm esse sentido de pertinência muito forte, porque eles são daquela comunidade. Eles foram escolhidos 

justamente por isso. Num processo de seleção dos Agentes de Saúde, no modelo que vigora até o presente 

momento, além de mostrar habilidade no trato com as pessoas e capacidade de coordenação e mobilização para 

resolver as coisas, ele tem que ser morador do local. Uma mudança na forma de contratação, por concurso 

público, no qual o Agente não precise ser do território, será um desastre para o PSF. Eu acho que o encanto do 



Programa Saúde da Família é o fato de o ACS ser da comunidade, ser reconhecido. Ele pode entrar na casa de 

todo mundo e pode ser tomado como alguém daquela comunidade. A quantidade de situações que o Agente 

resolve porque tem entrada franca na casa das pessoas é gigantesca. Se ele não conseguir entrar, ele perderá a 

função. Quando um Agente vem de fora, não tem vínculo com a comunidade, as pessoas não têm confiança.

Cuidar das questões ambientais exige a participação de vários serviços e várias secretarias. O PAVS está 

sendo ouvido nesse emaranhado? 

Uma parte importante das soluções está nas subprefeituras; não está aqui na Secretaria do Verde, nem na de 

Saúde. No problema de córregos, por exemplo, nós temos um papel importante, mas são milhares de córregos. 

Se as subprefeituras não participarem, não há como cuidar. E aí há uma secretaria que coordena as 

subprefeituras, a Secretaria de Serviços, que cuida do lixo, a Subsecretaria de Infra-estrutura Urbana, que se 

ocupa de obras. Então, se o córrego exigir obras, é com Subsecretaria de Infra-estrutura. Mas, para tirar o lixo, o 

sofá, enfim, o que se joga no córrego, é com a Subprefeitura. A Secretaria de Serviços tem que participar porque 

precisa dar um fim naquele lixo, encaminhá-lo para algum lugar. Mas o trabalho rotineiro de limpar o córrego é das 

subprefeituras. O trabalho de coleta regular do lixo é da Secretaria de Serviços, e o trabalho de pensar a 

drenagem da cidade, se há enchente aqui ou lá, cabe à Secretaria de Infra-estrutura Urbana. Antes, o que faziam 

era tapar, canalizar o córrego, o que provocava enchentes. Agora se trabalha com outras soluções, mas é preciso 

uma ação permanente dos vários órgãos. E, se houver condições de arborizar a beira do córrego, de criar ali um 

parque linear, aí será a vez da Secretaria de Verde e Meio Ambiente.



Capítulo II

Sobre parceiros e parcerias
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Sobre parceiros e parcerias

Por conta de seus diferentes perfis e propostas de trabalho, algumas instituições tiveram participação mais 

destacada na construção do PAVS. Os textos a seguir falam da atuação de algumas delas – o IBEAC, a Flacso, o 

Cepedoc-Cidades Saudáveis, o ICLEI e o ISA. A atuação e o papel dessas entidades ajudam a entender como o 

Projeto foi construído. Além das três secretarias municipais realizadoras do Projeto – a do Verde, a de Saúde e a 

de Desenvolvimento Social –, é preciso citar o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, o 

Pnuma – órgão das Nações Unidas para o Meio Ambiente –, a Fiocruz, a Escola Técnica do SUS e o Nesp (Núcleo 

de Estudos de Saúde Pública) da Universidade de Brasília. Além, é claro, das instituições parceiras do Programa 

Saúde da Família.

O IBEAC e a formação de atores
O IBEAC (Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário) esteve presente na concepção do PAVS desde o 

momento em que Eduardo Jorge pensou em trabalhar com os Agentes de Saúde. Os profissionais do Instituto, 

por conta de sua experiência e da ação diversificada, já vinham de vários trabalhos relacionados ao Programa 

Saúde da Família.

Leda Ascherman, uma das assessoras do secretário e que esteve à frente da Monte Azul, instituição parceira do 

PSF, diz que o IBEAC foi a instituição que primeiro e de forma mais clara detectou um sentimento entre os Agentes 

de Saúde que ameaçava corroer toda a estrutura e as propostas do Programa Saúde da Família. Os “agentes 

cuidadores” estavam precisando de cuidados. “Quando o Eduardo Jorge pensou nos Agentes Comunitários 

como atores principais de uma revolução na Saúde a partir do meio ambiente, todos achamos que esse era o 

caminho”, afirma Leda. “E isso nos fez pensar num trabalho desenvolvido pelo IBEAC com os Agentes de Saúde 

do Jardim Ângela. O estudo apresentava um diagnóstico de burn out, um quadro de depressão, um processo em 

que o cuidador se funde com 

quem recebe o cuidado, 

ficando impossibilitado de 

exercer o seu papel.” Antes de 

atribuir novas missões ao 

Agente, era preciso fortalecê-

lo.  “O cuidador estava 

precisando de cuidados. E o 

PAVS, com sua proposta, 

poderia ajudar nesse sentido.”

Planejando a ação
A principal da tarefa do IBEAC, 

além da função de instituição 

gestora do PAVS, consistiu na 

formação dos Agentes, o que 

nesse caso significava a 

inclusão de quase uma 
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centena de Educadores-Gestores e a conseqüente capacitação de 5.900 Agentes de Saúde e de Proteção 

Social. Tudo isso em uma operação simultânea, com especialistas treinando Educadores-Gestores e 

Educadores formando Agentes de Saúde.

Tratava-se de uma troca entre a sala de aula, os dados projetados na tela, e as informações trazidas do território 

pelos Educadores-Gestores, que por sua vez se abasteciam com os conhecimentos recolhidos no campo. “Eram 

mesas de diálogo com os Gestores que alimentavam a criação de projetos e as respostas que vinham do 

território”, diz Vera Lion, coordenadora do IBEAC

A planejação se constituiu em uma proposta inédita e ousada de planejar as ações ao mesmo tempo que os 

problemas eram detectados. “Como é que se lida com esse desafio, qual o problema a ser enfrentado, quanto 

tempo temos, quem são os responsáveis, quem vai cuidar do quê?”, exemplifica Vera. “Essas perguntas são 

fundamentais, porque toda ação tem que ser planejada”, reforça. 

“O que eu posso fazer?”
“A planejação foi pensada para identificar quais são os problemas e, a partir deles, estabelecer desafios e, 

coletivamente, identificar quais queremos enfrentar, quais podemos enfrentar e em quanto tempo”, diz Vera. À 

medida que os desafios começaram a ser desenhados regionalmente, o passo seguinte foi saber quais os 

entraves e de que maneira poderiam ser superados. “Quais as formas de superação desses entraves?”, afirma 

Vera. Foi o momento de trabalhar com os Gestores Locais, os Agentes Comunitários, as associações de bairros, 

tentar saber qual caminho seguir e quais recursos com que se poderia contar. “A articulação local é uma chave 

muito importante, é o caminho para conseguir o direito a uma vida com mais qualidade”, explica Vera.

Para definir o plano de formação, as propostas passaram por “pelo menos cinco fóruns de discussão”, diz Bel 

Santos, uma das coordenadoras do IBEAC. “Fomos identificando quais eram os temas que tiveram maior impacto 

nas atitudes das pessoas e nas intervenções locais. Havia o lixo, mas também havia o mau uso da energia e da 

água. À medida que íamos identificando e selecionando esses 

temas, íamos checando com os Gestores e os Agentes se 

estávamos no caminho certo e discutindo com eles como as 

questões seriam apresentadas”, afirma Bel. “O processo de 

reflexão constante sobre esse processo de formação virou um 

conteúdo. Ele se constituiu numa metodologia de disseminação de 

informação e de conceitos. Isso virou uma aprendizagem.” O 

aprender ganhou um sentido que vai além da absorção de 

conhecimentos, o do aprender a aprender. 

Outro “desafio” lembrado por Bel Santos foi o de “converter 

conteúdos em intervenções”. “O PAVS conseguiu fazer isso, 

transformar aquela discussão inicial sobre energia, biodiversidade, 

que parecia tão complexa; virar projeto de plantio de árvores, de 

oficinas de sabão, de mudanças de espaços públicos. Investiu-se 

numa metodologia de transformação.”

A publicação que o PAVS-IBEAC produziu, Meio Ambiente, Meu 

Ambiente, vai no sentido de trazer para perto de nós realidades e 

conteúdos que parecem distantes, mas que estão próximos. “Nós 

ouvimos 'Está faltando água no continente africano, mas está tão 

longe de nós'; e há a seca no sertão nordestino, que nunca chegará 



“Nós ouvimos 'Está faltando água no 

continente africano, mas está tão longe 

de nós'; e há a seca no sertão 

nordestino, que nunca chegará aqui. 

Existe uma dificuldade de fazer uma 

correlação entre os impactos que estão 

ocorrendo no ambiente e o tempo em 

que eu fico embaixo do chuveiro, que 

eu deixo a TV ligada”

aqui. Existe uma dificuldade de fazer uma correlação 

entre os impactos que estão ocorrendo no ambiente e 

o tempo em que eu fico embaixo do chuveiro, que eu 

deixo a TV ligada”, diz Bel. O desafio é oferecer uma 

metodologia que permita às pessoas analisarem a 

realidade externa e suas próprias atitudes; perceber a 

relação entre meio ambiente e promoção da saúde. 

Saber o que já existe em termos de tecnologia social, 

o que é que já se experimentou e deu certo. “E o que 

eu posso fazer e como posso convidar outras pessoas 

para fazer. Acreditamos que esse seja o caminho para 

a replicação, a disseminação”, diz Bel. 

Banco de Projetos
Outra ação do IBEAC é a construção do Banco de 

Projetos, que faz parte do 

site do PAVS e pode ser 

acessado por qualquer 

cidadão. A idéia é simples e 

reveladora das dimensões, 

da riqueza e da diversidade 

do PAVS. Ao longo de todo o 

Projeto, especialmente na 

fase de 2008, Gestores e 

Agentes de Saúde foram 

ordenando no papel ações, 

eventos e projetos que 

estavam em andamento, 

que tinham sido concluídos, ou que eram apenas 

propostas. Muitos deles trazem detalhes como 

custos, tempo de implantação, pessoas envolvidas, 

instituições que devem fazer parte. Outros ainda se 

limitam a uma preocupação apenas constatada na 

comunidade.

Ao lado do “banco de problemas” que toda cidade 

armazena e o qual em geral as autoridades não 

divulgam – basta olhar ao redor –, São Paulo passa a 

ter um Banco de Projetos. A administração da cidade 

já conta com estrutura suficiente para recolher e 

armazenar as queixas de seus cidadãos e 

diagnosticar o que vai mal no município. O Banco de 

Projetos, no entanto, é o resultado do olhar e da 

observação de milhares de Agentes Comunitários 

que, moradores do território, descobriram com os 

Gestores do PAVS quanto pode ser melhorado em sua 

rua e em seu bairro. E quais são os direitos que têm 

como cidadãos e pagadores de impostos.

O Banco de Projeto não quer ser apenas o depositário 

de queixas não atendidas. “Uma das idéias do Banco 

é facilitar a captação de recursos; sensibilizar pessoas 

que entrem no site e que possam escolher uma área, 

uma região, uma praça, um tema do meio ambiente, 

em que queiram investir”, diz Vera Lion.

Salas verdes e virtuais
Outra ação do IBEAC consistiu na construção da Sala 

Verde, um espaço físico e virtual criado na segunda 

fase do PAVS e onde a princípio ficaria abrigado o 

Banco de Projetos. A idéia inicial foi a de construir 

“salas de situação”, como já 

existe na Saúde, uma base 

de dados nacional, mas que 

permite que os dados sejam 

desagregados em qualquer 

local do território. A Sala 

Verde seria ao mesmo 

tempo uma forma de dar 

visibilidade ao PAVS e 

disponibilizar informações 

sobre Meio Ambiente e 

Saúde, fazendo uma busca 

ativa de forma a contribuir no planejamento de 

projetos na área de educação ambiental.

“A partir de pesquisas que fazemos, estamos criando 

seções que chamamos de apoio a intervenções de 

meio ambiente e saúde”, diz o sociólogo Maurício 

Acunã, que trabalha em parceria com o biólogo 

Rodrigo Soares. A Sala Verde, que é um site, está se 

transformando em um blog e pretende ordenar e 

disponibilizar estudos e pesquisas que tratam dos 

temas Saúde e Meio Ambiente. Um espaço físico junto 

à biblioteca da Umapaz, no Ibirapuera, reúne cerca de 

2.500 títulos, de CDs a publicações impressas. Uma 

segunda Sala Verde já funciona no Jabaquara, e seis 

outras estão sendo montadas em parques ecológicos 

da cidade. 
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“Meu ambiente”
O IBEAC também é responsável pela comunicação 

interna e externa, fundamental quando se lida com 

muitos atores e diferentes instituições. Profissionais e 

estagiários acompanharam grande parte dos eventos 

e ações realizados dentro das propostas do Projeto. 

As notícias, os fatos, as realizações, as queixas – 

quase como em um jornal diário – são sempre 

renovados nos jornais murais e no “diário do PAVS”, 

acessível pela internet. Sempre se buscou que as 

notícias e reportagens mantivessem uma relação 

direta entre o que se aprendia no processo de 

formação e o que se executava no cotidiano do 

território.

O IBEAC também produziu uma cartilha didática que 

todo Agente Comunitário, de Saúde e de Proteção 

Social, carrega em sua mochila. Trata-se da já citada 

Meio Ambiente, Meu Ambiente e traz informações 

práticas sobre os cuidados cotidianos com o meio 

ambiente e a relação entre esses cuidados e a 

promoção da saúde. Um vídeo foi produzido com 

ações, falas e ensinamentos de Agentes e Gestores, 

de forma a ser mostrado nas salas de aula e nos 

encontros comunitários. Outra iniciativa do IBEAC é a 

publicação deste livro, concebido como uma 

contribuição aos Gestores de diferentes municípios e 

países, de forma que se inspirem no planejamento e 

nas imensas possibilidades de um programa como o 

PAVS e nos ensinamentos e realizações de 

Gestores e Agentes de Saúde.

O Cepedoc e a avaliação 

participativa
O Cepedoc-Cidades Saudáveis (Centro de 

Estudos, Pesquisa e Documentação em 

Cidades Saudáveis), da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo, possui uma larga experiência em 

avaliação de projetos e parcerias em muitos 

países nas áreas de desenvolvimento e 

convivências urbanas. O grupo encabeçado 

pelo secretário Eduardo Jorge fez ao Centro um 

convite desafiador: definir e colocar em prática uma 

estratégia que pudesse avaliar um projeto envolvendo 

um grande número de pessoas ao mesmo tempo que 

as ações estivessem acontecendo. Não se tratava de 

consertar a roda depois que ela estivesse trincada, 

mas de fazer a manutenção enquanto essa roda se 

encontrasse em movimento; que cada sinal de avaria 

fosse utilizado para mudar a condução de forma a 

adotar a melhor conduta. “Juntamente com todos os 

parceiros, pensamos a melhor maneira de fazer isso, 

de forma que trouxéssemos resultados já no meio do 

caminho e que pudessem auxiliar o processo de 

implementação”, explica Daniele Sacardo, 

pesquisadora do Cepedoc. “Trazer respostas aos 

problemas que íamos encontrando ao longo do 

caminho e as quais pudessem apontar outros 

caminhos. Mais de uma vez mudamos a rota, por 

causa dessa reflexão.” (Veja, nesta publicação, 

entrevista com Rosilda Mendes, secretaria executiva 

do Cepedoc.) 

Esse exercício de monitoramento enquanto as ações 

estavam acontecendo diminuiu o preconceito de que 

avaliar é julgar o que o outro está fazendo. O avaliado 

tende a se sentir ameaçado e em oposição ao 

avaliador. Com o Cepedoc, o avaliador deixou de ser 

um relator para se tornar alguém que também faz 

parte do processo, que recebe as contrapartidas, as 

observações e as críticas. Por meio das devolutivas, 



os dois lados vão aprendendo. “Em parceria, 

pudemos aprender mais do que com os resultados 

qualitativos e quantitativos”, diz Daniele.

Estabelecendo indicadores
A questão da intersetorialidade representou um 

grande avanço e, ao mesmo tempo, um grande 

desafio, observa Daniele. Não havia até então 

qualquer experiência de avaliação envolvendo tantas 

pessoas em um espaço geográfico tão grande e com 

as pretensões de criar um processo simultâneo. 

Segundo a equipe do Cepedoc, esse exercício 

enriqueceu todas as práticas de sistematização e 

avaliação por relatórios quantitativos e qualitativos 

que o Centro já havia feito, no Brasil e lá fora.

“Fomos muito além do que estava previsto no 

Prodoc”, diz Daniele. O Prodoc é o documento 

elaborado logo no início por uma série de instituições 

e que estabeleceu as diretrizes do que seria o PAVS. 

“Conseguimos fazer pactos e estabelecer consenso 

em questões como indicadores que foram 

demandados quantitativamente, mas que foram muito 

além do que era esperado no Prodoc.” 

Esses indicadores, que ainda estão sendo coletados, 

são fundamentais para que todos possam ter um olhar 

sobre o que está acontecendo lá na região, no 

território, e, com eles, aprender a como registrar e 

monitorar. Segundo o Cepedoc, 51 indicadores foram 

consensuados para o município até o final da segunda 

etapa, e isso será disponibilizado e poderá ser 

alimentado por meio dos canais que o PAVS está 

criando na internet.

“Outra questão é a palavra-chave que está 

perpassando este trabalho, a sustentabilidade”, 

afirma Daniele. O que de um lado pode parecer uma 

inquietação – e a inquietação é sempre saudável – de 

outro é a manutenção de um debate sobre os muitos 

mecanismos e estratégias que foram e que continuam 

sendo experimentados no sentido de dar continuidade 

a tantas ações pensadas e iniciadas.

O Cepedoc, que trabalha com dezenas de iniciativas 

no Brasil e no exterior, vive com a experiência do 

PAVS um projeto de parceria da Saúde com as 

questões ambientais que pode ser facilmente 

aplicado em municípios de todos os tamanhos, com 

investimentos baixos e retorno certo.

“É nisso que acreditamos e apostamos”, diz a equipe 

do Cepedoc.

A Flacso e a “exportação” do 

PAVS
A Flacso (Faculdade Latino-Americana de Ciências 

Sociais), seção Brasil, foi convidada a participar da 

concepção e do grupo gestor do PAVS desde o início. 

Por questões administrativas, essa participação foi 

parcialmente interrompida. Assim como aconteceu 

com parceiros como a Opas (Organização Pan-

Americana da Saúde) e o ISA (Inst i tuto 

Socioambiental) e de, certa forma, com o ICLEI. (Veja, 

nesta publicação, entrevista com Clélia Parreira, que 

participou no início do PAVS.) 

A Flacso foi criada em 1957 no Chile, tem sua sede na 

Costa Rica e conta com a representação de todos os 

países latino-americanos, por meio de uma rede de 

cientistas e pensadores. Seis presidentes e mais de 

200 ministros de Estado saíram dos bancos dessa 

escola cuja proposta é “a melhoria de vida das 

populações”, de acordo com as palavras de Aldenir 

Paraguassu, coordenador administrativo da 

instituição. 

“Trata-se de um Projeto de relevância, capaz de 

mexer com as cabeças e os corações. O PAVS não 

ficar restrito a São Paulo; deve ser absorvido como 

uma política pública de Saúde”, diz Paraguassu. 

Segundo ele, “a Flacso é uma instituição que pode 

ajudar na reprodução dessa experiência, não só no 

Brasil como nos países latino-americanos”. “Essa era 

nossa intenção desde o início, e vamos retomá-la 

agora.”

 Paraguarassu afirma que o trabalho da Flacso com o 

PAVS não terminou e que os aprendizados 

proporcionados pelo Projeto serão retomados via 

outros projetos, e que certamente não ficarão restritos 

a São Paulo. “O PAVS mostrou uma habilidade 

extraordinária de mudar o ser humano. Porque é um 



trabalho de gente formando Agentes, e transformando 

gente. Esse é um Projeto do qual a sociedade se 

apropria, e é muito perigoso. Independentemente de 

qualquer apoio público, o PAVS está como uma 

doença inoculada no coração de cada desses 

participantes e vai continuar. Cada um de vocês 

certamente vai espalhar pelos 5.600 municípios 

brasileiros o vírus dessa experiência, o vírus dessa 

revolução, em que cada cidadão é um ator, o que não 

interessa para governos instituídos. Repito: vocês 

estão fazendo uma revolução e precisam saber disso.”

ICLEI, trabalhando na outra 

ponta
O ICLEI é um Conselho Internacional para Iniciativas 

Ambientais Locais criado em 1990 junto às Nações 

Unidas. A missão “é construir e servir a um movimento 

mundial de governo locais para obter melhorias 

tangíveis na sustentabilidade global, com enfoque 

especial nas condições ambientais, por meio de ações 

locais cumulativas”.

Assim como o ISA, o ICLEI participou da construção do 

PAVS. O ICLEI desfruta de grande visibilidade por 

meio dos trabalhos que realiza e das publicações que 

oferece. Alguns dos textos, elaborados em parceria 

com a Fundação Getulio Vargas, tratam de “Compras 

Públicas Sustentáveis”. “A parceria com o PAVS, que 

no começo parecia complexa e frágil, foi aos poucos 

ganhando vida própria, e era muito gratificante ver os 

envolvidos dando seus próprios passos, desde os 

funcionários da Prefeitura, os Educadores-Gestores, e 

principalmente, o público-alvo de cada uma das 

ações”, diz Angélica Pretto, uma das coordenadoras 

do ICLEI. 

Laura Valente, coordenadora do Instituto, destaca o 

trabalho de pesquisa e o envolvimento de alguns 

atores relevantes para o desenvolvimento de um 

anteprojeto de lei para uma política municipal de 

mudanças climáticas. “Fizemos consultas públicas, 

palestras, workshops, seminários, para falar o que são 

mudanças climáticas.” 

Outro “produto” consistiu na identificação de projetos 

para mecanismos de desenvolvimento limpo. “Isso vai 

permitir que outros setores da sociedade possam 

Legenda para foto: Fonte vazada, 1 ponto menor, justificação total e folga na última 
linha.
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cont r ibu i r  com o  que vocês  

concretamente estão fazendo. 

Identificar os projetos e conseguir 

recursos para a Prefeitura de São 

Paulo.”

O Instituto também vê, como objetivo, 

“ensinar” os governos a consumir 

melhor, a respeitar os recursos 

naturais, a criar ações de emprego, a 

contribuir para o resgate da dignidade. 

A identificação por parte do governo 

de produtos sustentáveis pode dar 

uma contribuição à sociedade. 

Em parceria com o Centro de Estudos 

de Sustentabilidade da FGV, o ICLEI 

produziu catálogos com uma relação 

de produtos sustentáveis que podem 

substituir os que são usados normalmente; alternativas que podem ser adotadas nos níveis familiar e 

institucional. “Vocês estão trabalhando numa ponta, e nós, em outra”, diz Laura.

ISA, preocupação com os mananciais
Fundado em 1994 para propor soluções de maneira integrada a questões sociais e ambientais, o Instituto 

Socioambiental tem como objetivo principal defender bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio 

ambiente, ao patrimônio cultural e aos direitos humanos e dos povos.

Uma das ações do ISA se constitui no Programa Mananciais, cuja meta é desenvolver o monitoramento 

socioambiental participativo, processo que compreende produção e atualização constantes de diagnósticos 

socioambientais participativos, realização de seminários para proposição de ações de recuperação e 

conservação, acompanhamento e proposição de políticas públicas e promoção de campanhas e ações de 

mobilização da sociedade. 

A atuação do ISA com os mananciais teve início em 1996, com a realização do Diagnóstico Socioambiental 

Participativo da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga. O trabalho na região da Billings se iniciou em 1999, e em 

2002 foi lançada a campanha Água Viva Para São Paulo, com o objetivo de alertar a população paulista sobre a 

importância dos mananciais como fonte de sobrevivência. A experiência em elaborar análises aprofundadas 

tornou o ISA uma referência na temática dos mananciais. 

Ao longo de 2003, o ISA participou da elaboração dos planos diretores regionais da Capela do Socorro e de 

Parelheiros, onde estão as represas Guarapiranga e Billings, em parceria com as respectivas subprefeituras.

A parceria com o PAVS se deu especialmente pelos vários eixos comuns, como a água, o lixo e a energia. 

Segundo a arquiteta Marussia Whately, coordenadora do Programa Mananciais do ISA, o trabalho com oficinas, 

seminários e eventos de mobilização realizados pelo Instituto vem contribuindo para a valorização dos 

mananciais e o aumento da preocupação por mais parques. 
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Entrevista: Clélia Parreira

“O PAVS veio para ficar”
A Flacso (Faculdade Latino-Americana de Ciências 

Sociais), uma das referências regionais na construção de 

políticas públicas na América Latina, foi uma das 

instituições que participou da concepção do PAVS. Clélia 

Parreira, diz que a instituição aceitou um “desafio” 

proposto pelo secretário Eduardo Jorge para discutir a 

importância e a necessidade de pensar um projeto de 

promoção da saúde para a cidade de São Paulo. 

Além da Flacso, o convite naquele momento se estendia ao 

Nesp (Núcleo de Estudos de Saúde Pública) da 

Universidade de Brasília e à Opas (Organização Pan-

Americana da Saúde). As três instituições já tinham uma 

trajetória e uma história de militância no campo da 

promoção da saúde. 

Clélia havia participado da estruturação dessa área no 

Ministério da Saúde e fora a responsável por diferentes projetos intersetoriais. Miguel Malo, que nesse 

período respondia por essa área na Opas/Brasil, atualmente está na Venezuela. E Maria Fátima de Sousa, 

do Nesp-UnB, é referência pela sua atuação na estruturação dos programas Saúde da Família e de 

Agentes Comunitários de Saúde. “Todos nós tínhamos clareza da potencialidade que um projeto como o 

PAVS teria”, afirma. 

A seguir, trechos da entrevista de Clélia. 

Um PAVS para países vizinhos

No momento inicial de proposição do PAVS, a Flacso tinha desenvolvido recentemente um projeto de políticas 

públicas comparadas de Meio Ambiente – executado com o apoio do Ministério do Meio Ambiente do Brasil – e 

uma outra proposta de estudos comparados sobre políticas públicas de promoção da saúde na América Latina e 

no Caribe, em fase de consolidação. Com isso, a possibilidade de um projeto que integrasse ambas as políticas 

era, em nosso entendimento, mais do que oportuna. Era a possibilidade de mostrarmos o quanto era possível a 

construção de uma agenda pública integrada de Saúde e Ambiente, ainda que numa cidade de grandes 

proporções, como é o caso de São Paulo. 

A avaliação que hoje fazemos do PAVS é extremamente positiva. Tanto é assim que pretendemos realizar, ainda 

no contexto do acordo que a Flacso tem com a Secretaria de Verde e Meio Ambiente, uma reunião técnica com 

pessoas que respondem por projetos similares na Argentina, na Venezuela e no Chile para estabelecermos um 

desenho de programa de estudo dessas políticas que possa ser desenvolvido nesses países em parceria com o 



Brasil. Seria, inicialmente, um primeiro passo para um projeto regional nos mesmos moldes.

Projeto para ser absorvido

Diferentemente de outros projetos, e embora possa não ter sido entendido dessa forma por muitas pessoas, o 

PAVS nasceu para deixar de ser projeto, naturalmente, e passar a ser absorvido pelos Agentes e Gestores com os 

quais lidaria. Ele não foi, em nenhum momento, pensado como algo pontual, um projeto piloto ou experimental. 

Para nós, isso estava claro desde o início, o que fizemos questão de afirmar nas primeiras reuniões regionais de 

planejamento, quando dividimos com potenciais instituições parceiras essa sua concepção ousada. O mais 

interessante é que, já nessa fase, quando ele havia de ser “abraçado” pela rede de formação existente e pelos 

gestores das políticas nele implicados, sentimos que ele havia chegado para ficar. Sua capacidade de 

mobilização foi imediatamente percebida por todos, e o tripé – com “pernas” igualmente importantes – no qual 

estava amparado foi prontamente bem recebido. Ou seja, a formação de Agentes numa abordagem 

problematizadora; a pactuação de agendas integradas, e a elaboração de projetos locais dimensionados pelos 

próprios Agentes, profundamente sabedores das lacunas e das potencialidades de cada território.

Para nós, o PAVS está seguindo o caminho que havíamos pensado que seguiria: para uma independência 

gradativa. Ele veio para responder à fragmentação das ações e para possibilitar a incorporação de novas práticas 

no âmbito da atenção básica, e está conseguindo. Ele veio para mobilizar esforços, recursos e instituições em 

favor de uma ação capaz de produzir novas e outras conexões de saberes e fazeres implicados na saúde das 

populações, e está conseguindo. Nós o vemos fortalecido e traduzido em práticas efetivas e cotidianas, o que – 

para nós – é sinônimo de continuidade.

São Paulo estava pronta para o PAVS

Como eu disse, desde sua concepção, o PAVS nunca foi pensado como um projeto piloto. Ele foi concebido na 

sua inteireza. Para nós, era importantíssimo que pudéssemos trabalhar uma agenda integrada com todos os 

Agentes atuantes na cidade, fossem eles os de Saúde, os de Ação Social ou os de Controle de Zoonoses, por 

exemplo. Era uma agenda que “não tinha dono”, posto que era – e segue sendo! – de todos. 

Mas muita coisa favorecia a realização do PAVS na cidade de São Paulo. Ela dispunha de uma rede de formação 

de profissionais de Saúde sólida, com instituições parceiras do PSF e a Escola Técnica do SUS dispostas a 

participar do Projeto; uma estrutura administrativa de subprefeituras e coordenadorias regionais de Saúde que 

facilitavam o diálogo do PAVS no âmbito local; sem contar com o fato de o gestor da política municipal de 

Ambiente, o Eduardo Jorge, haver sido também um gestor da política de Saúde no município, além de um dos 

idealizadores do SUS, o que era, sem dúvida, um fator extremamente facilitador. Além disso, as pessoas de 

referência nas diversas instituições participantes do Projeto compartilhavam algumas idéias estruturantes do 

PAVS: que o processo permanente de construção de conhecimentos, valores, desejos, habilidades e 

experiências, no qual indivíduos e comunidades passem a entender e apreciar as inter-relações entre os seres 

humanos, suas culturas e seus meios físicos e a agir de modo ambientalmente saudável, deveria ser base para a 

formação dos Agentes e para o diálogo com os Gestores; que a formação de Agentes e de lideranças 

comunitárias para a abordagem e a elaboração de propostas de intervenção local deveria envolver a apropriação 

e o reconhecimento dos territórios nos quais atuam, de forma a estabelecerem pontos de partida para a ação 

pretendida e para a descoberta de novas possibilidades de interação com o meio ambiente, já que 

concordávamos que muitos problemas de saúde enfrentados pela população do município de São Paulo 

poderiam ser reduzidos com adoção de medidas preventivas e por novas práticas efetivas de promoção da 

saúde. 



Gestão colegiada e participação diversificada

Tivemos que – em muitos momentos – reestruturar a equipe, os fluxos de trabalho, os termos dos tantos acordos 

que firmamos, assim como tivemos que – mais de uma vez – retomar o desenho original do PAVS, sob pena de ele 

se descaracterizar. Lutamos para que o Projeto fosse executado da forma como fora concebido e o fizemos não 

por mera insistência, mas pela convicção que tínhamos de que ele trazia uma proposta inovadora. Estávamos 

certos, e hoje ele tem sua continuidade possibilitada porque se destacou. No seu desenho original estava a 

necessidade de uma comunicação social, menos midiática, e de uma avaliação processual. No seu desenho 

original estava um modelo de gestão colegiada que envolvia distintas perspectivas e diferentes graus de 

comprometimento das pessoas e das instituições nele inseridas e que por pouco não foi prejudicada. É 

interessante observar que, embora muito questionada, essa mesma gestão compartilhada se apresenta, hoje, 

como um dos destaques do Projeto e de seu sucesso. Acreditamos que isso se dê em função de haver exigido 

uma engenharia complexa e permitido formas diversificadas de participação.

A sua continuidade, como imaginada, aponta para o fortalecimento da ação descentralizada, para a ampliação do 

papel e da responsabilidade dos Gestores Regionais e para a execução de projetos locais plurais. Numa 

compreensão mais problematizadora, diria que estamos – a partir do PAVS – diante de uma nova realidade, para 

a qual a produção de ambientes verdes e saudáveis exigirá a incorporação das dinâmicas e das formas de lidar 

com a questão saúde–ambiente que foram trabalhadas pelo próprio Projeto. Exemplo disso é o fato de existirem 

elaboradas, inclusive, propostas complementares que dão conta da inclusão digital dos Agentes que foram 

qualificados no Projeto e da criação de salas verdes em todos os territórios nos quais atuamos.

O papel essencial do Agente

É importante relembrar que o que fizemos – com a criação da figura dos Gestores Regionais e com a formação de 

um quadro de Educadores especialmente preparados para pensar dessa mesma forma integrada – foi nos 

aproximarmos desse trabalho extremamente complexo que os Agentes Comunitários já fazem, promover 

diálogos temáticos e oportunizar troca de experiências em espaços especialmente pensados para isso. Os 

Agentes lidam com as condições de vida das pessoas e não somente com aquelas vinculadas a processos 

próprios de adoecimento. Por isso, sua ação é ampla. Daí é possível entendermos como natural o pedido que 

fazem para que sigam contando com os Gestores Regionais, afinal eles se tornaram parceiros na concretização 

dessa agenda integrada que o PAVS trouxe. 

Além disso, dadas a desigualdade de oportunidades e as iniqüidades existentes, sobretudo nas grandes cidades 

– constatadas e retratadas nas condições de saúde de distintos segmentos populacionais –, a apreensão sobre 

outras formas de produzir modos de viver mais saudáveis e de favorecer a construção de novas realidades pede 

mais atores, pede mais estratégias, requer mais compromisso de todos.

Nesse sentido, é destacada a importância que o fortalecimento e a reorganização da atenção básica assumiram 

no contexto da política de Saúde nos últimos anos. No entanto, parte de sua agenda – especificamente a de 

promoção da saúde – precisa ser sistemática e continuadamente reafirmada para que tenha lugar no contexto de 

transformações sociais mais gerais e para que se possa ter o incremento esperado nos investimentos e na 

qualificação dos profissionais para atuarem nesse nível de atenção.
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O peso do ambiente
sobre a saúde



Região Norte: UBS Jardim Guarani

O peso do ambiente sobre a saúde

Estudo da OMS mostra que 23% das mortes por doença são provocadas por problemas ligados ao meio 

ambiente. No Brasil, a poluição do ar e a água contaminada constituem a causa direta de 28 mil mortes por ano. O 

impacto das questões ambientais sobre a saúde vem sendo o principal foco do Projeto Ambientes Verdes e 

Saudáveis.

Fabinho, que pode ter sete ou oito anos, que certamente usa calções sem camisetas, tem dois parques de 

diversão à escolha. Na porta da frente da fileira de barracos, pode brincar de contar os caminhões pesados que 

passam na avenida, disputar com os colegas a cor da cabine ou a fileira de pneus. Pode até jogar pedras nos 

carros, brincadeira mais arriscada, por isso mesmo mais divertida. Se o tempo estiver quente, ele e sua turma vão 

para os fundos da vila de 

barracos, onde o córrego escorre 

devagar, mudando de cor a cada 

dia, dependendo do esgoto que 

recebe. Podem assustar os ratos, 

jogar pedra em outros, deixar a 

água densa bater na altura dos 

joelhos.

Fabinho mora numa das dezenas 

de favelas paulistanas que se 

espremem entre uma avenida na 

frente e o córrego-esgoto nos 

fundos. Para ele, é um parque de 

diversão que se renova a cada 

dia. Fabinho representa milhares 

de crianças vivendo nessa 

situação. Seu nome é fictício, mas 

os prejuízos à sua saúde são bem 

conhecidos. Segundo a OMS 

(Organização Mundial da Saúde), 

o Brasil registra 15 mil mortes por 

ano decorrentes de diarréias e 

infecções intestinais provocadas pela água não potável ou pelo contato com esgoto. Outras 13 mil pessoas 

morrem anualmente em decorrência direta da poluição do ar nas cidades, principalmente por causa da fumaça 

dos carros, ônibus e caminhões.

O levantamento feito pela OMS em 2007 é o primeiro que avalia o peso do meio ambiente sobre a saúde e a 

mortalidade no mundo. Segundo o estudo, tornar mais saudável o lugar que habitamos pode evitar 13 milhões de 

mortes por ano. Entre essas mortes, 1,7 milhão são provocadas por enfermidades diarréicas, e 1,5 milhão, por 

doenças respiratórias, além de quatro milhões causadas por câncer e enfermidades cardíacas decorrentes do 

ambiente ou por ele agravadas.



Região Centro-Oeste: Cambuci

Região Centro-Oeste: Cambuci

Mais pobres pagam mais

A OMS estima que 23% de todas as mortes por doenças sejam 

provocadas por problemas ligados ao meio ambiente, o que 

contribui para a perda de 24% do total de anos de vida saudável.

As regiões mais pobres e em desenvolvimento pagam um preço 

mais alto pela degradação do meio ambiente. O total de anos 

perdidos de vida saudável por questões ambientais é 15 vezes 

maior nas nações pobres em relação às mais ricas. Quando se fala 

apenas em diarréia e infecções respiratórias, o peso das doenças 

para os mais pobres chega a ser 120 vezes superior ao peso para as 

nações ricas. 

O estudo da OMS aponta que 33% de todas as doenças de crianças 

menores de cinco anos se devem à exposição a riscos ambientais. 

Pelo menos quatro milhões delas morrem por essas causas só nos 

países em desenvolvimento. No Brasil, 21% das mortes de crianças 

são provocadas por doenças infecciosas e parasitárias. 

Segundo o Laboratório de Poluição Atmosférica da Universidade de São Paulo, todas as capitais brasileiras têm 

um nível de partículas inaláveis no ar acima dos índices recomendados pela OMS.

O PAVS, uma tendência mundial
O estudo da OMS sobre o peso do meio ambiente na doença e na mortalidade confirma a importância da parceria 

que o PAVS estabeleceu entre as questões ambientais e a saúde. Trata-se de uma tendência mundial na Saúde 

Pública, na qual São Paulo sai na frente mostrando caminhos, especialmente aos países em desenvolvimento. A 

poluição do ar por veículos ganha espaço na mídia como o vilão do aquecimento 

global, que num dia remoto provocará o derretimento de geleiras e “afogará” 

nossas cidades à beira-mar. Enquanto essa ameaça é vista como distante, a 

poluição do ar já se constitui na principal causa de infecções respiratórias em 

crianças. Doenças transmitidas pela água não potável ou por córregos poluídos 

são responsáveis por um terço das doenças das crianças. Com o PAVS, as 

atitudes da população com relação ao descarte do lixo reduziram a poluição dos 

córregos, o número de ratos e de crianças doentes e as enchentes – outra causa 

de sofrimento, perdas materiais e de infecções.

De acordo com a PNAD-2004 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) 

do IBGE (Instituto Nacional de Geografia e Estatística), 60,3% das residências 

no Brasil têm abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo. No 

Nordeste e no Centro-oeste esse índice cai para 34%, e no Norte, para 9,1%. No 

Sul e no Sudeste, o índice passa dos 70%.

No entanto, nos bolsões de pobreza dessas regiões a situação é tão dramática 

quanto no Nordeste. São Paulo, a cidade mais rica do país, não foge a essa 

regra.
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Uma São Paulo desigual



Uma São Paulo desigual

Comparações feitas pelo Observatório Nossa São Paulo revelam uma desigualdade expressiva entre as 31 

subprefeituras da cidade. Serviços e espaços públicos e atividades culturais como bibliotecas ainda se 

concentram nas regiões centrais. A periferia ganha em falta de saneamento básico e violência. O trabalho do 

PAVS, privilegiando as áreas menos assistidas, é uma estratégia para reduzir a desigualdade.

 

O Movimento Nossa São Paulo pesquisou dezenas de indicadores comparando as 31 subprefeituras da cidade 

em temas que vão da Cultura ao Saneamento Básico, passando por Áreas Verdes, Educação e Saúde. As fontes 

são os próprios órgãos públicos. A conclusão é de que São Paulo é tão desigual quanto o país.

A porcentagem de domicílio sem ligação com a rede de esgoto vai de 1,28% em Pinheiros e 2,74% na Vila 

Mariana para 32,60% em Capela do Socorro e 28,22% em Perus. O fator de desigualdade é de 49,4 vezes. 

Segundo o Observatório Nossa São Paulo, esse fator indica quantas vezes a subprefeitura com classificação 

mais baixa está pior do que aquela com classificação mais alta. Do total de esgoto coletado, apenas 65% é 

tratado. Os dados são de 2007.

O número de domicílios considerados favelas também revela essa desigualdade. Em Campo Limpo, 39,26% das 

moradias estão em favelas; em M'Boi Mirim, 28,42%, e em Cidade Ademar, 26,40%. Na Subprefeitura da Sé, 

apenas 0,33% das moradias é considerada favela; na Vila Mariana, 0,77%, e em Pinheiros, 0,90%. Em toda a 

cidade, existem 20.244 moradias consideradas cortiços.

O número de Unidades Básicas de Saúde era de 0,76 por 20 mil habitantes em 2006 em toda a capital. As 

subprefeituras de regiões mais ricas apresentavam o menor número de unidades. A da Sé, por exemplo, tinha 

sete unidades, ou 0,37 para cada 20 mil habitantes. Pinheiros tinha 0,44, enquanto Cidade Tiradentes 

apresentava 1,02 unidade por 20 mil habitantes. Mas também se constataram regiões pobres e desassistidas, 

como Capela do Socorro (0,49 unidade por 20 mil habitantes) e São Miguel (com 0,69).

Onde ficam as crianças?
Outro fator expressivo de desigualdade – e que afeta a capacidade de sobrevivência dos moradores e as futuras 

gerações – consiste nas vagas em creches 

públicas. O Observatório levantou a 

porcentagem de solicitações de vagas em 

creches públicas que não foram atendidas 

sobre o total de matrículas realizadas. No 

conjunto da cidade, esse índice é de 

111,95%, ou seja, a cada 100 crianças 

matriculadas, 111 ficaram sem vagas. As 

situações mais dramáticas não acontecem 

apenas nos bairros periféricos, embora 

essas regiões registrem o maior o número de 

mulheres chefes de família, o que gera maior 

necessidade de um lugar para deixar a 

criança. Em Aricanduva, por exemplo, a cada 
Foto: Marcel Nascimento
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criança matriculada, três outras não conseguiram vagas. O número é 

semelhante em Itaquera. Em todas as subprefeituras há falta de 

vagas nas creches, e as crianças que não conseguem se matricular 

somam 587 mil. A situação é ainda mais grave em bairros nobres 

como Pinheiros e Vila Mariana, onde a cada criança matriculada 

quatro outras não são atendidas. Trata-se, aqui, de uma população 

de baixa renda que trabalha nesses bairros e que procura um lugar 

para deixar suas crianças. Sem creche para o filho, ele ficará com a 

filha da vizinha, ou mesmo trancado em casa, sob os cuidados de um 

irmão mais velho que muitas vezes não passa dos 12 anos. A história 

já anunciada é de acidentes – muitos, fatais – e de conseqüências 

graves na formação dessas crianças. Os dados são de 2006. [Essa 

relação está certa? Não seria a cada 100, 11 sem vaga? Ou, a cada 

1.000, 111 sem vaga? Por favor, rever.]

Outro indicador pesquisado pelo Observatório Nossa São Paulo 

constitui, de certa forma, um dos reflexos da situação anterior. O 

Observatório levantou que 11.059 adolescentes em 2006 haviam 

cometido atos infracionais, ou seja, foram detidos pela Polícia e 

encaminhados para as varas da Criança e do Adolescente. Desse 

total, 6,58% eram de Campo Limpo; 5,47%, de Itaquera; 5,43%, de 

Capela do Socorro. De Pinheiros, eram apenas 0,64% deles, e da 

Vila Mariana, 1,13%. A Subprefeitura da Sé foge ao padrão, com 

6,55% desses adolescentes, por conta da circulação de jovens e do 

grande número de atos infracionais na região mais movimentada da cidade. O fator de desigualdade nesse item é 

de 10,3 – ou seja, há dez vezes mais jovens de Campo Limpo que cometeram atos infracionais que em Pinheiros.

Equipamentos públicos
Os dados apurados pelo Observatório também revelam disparidades na distribuição de equipamentos públicos. 

Por exemplo, das 190 salas de teatro que São Paulo tinha em 2006, 103 estavam na Subprefeitura da Sé. Outras 

58 se encontravam na Lapa, em Pinheiros, na Vila Mariana e na Mooca. Em 15 subprefeituras – todas da periferia 

– não havia salas de teatro. [Nilda, havia aqui um comentário em itálico (deixado por alguma pessoa que fez a 

leitura antes de mim) afirmando que o texto não deveria fazer juízo de valor, mas apenas informar os dados. 

Retirei esse comentário e fiz algumas mudanças de modo a amenizar a cara de “julgamento” no que se refere a 

equipamentos culturais. Por favor, avalie.]

O circuito teatral se concentra nas regiões centrais. Do total de 99 equipamentos levantados pelo Observatório 

em 2006, 62 estavam na Subprefeitura da Sé; 23, na do Butantã; 11, na da Lapa, e nove, na da Vila Mariana – 

todas na região central. Cinco subprefeituras não contavam com equipamento; seis, com um equipamento, e 

cinco, com dois. [Nilda, a soma dos equipamentos citados neste parágrafo dá 121, e o texto fala de 99. Por favor, 

rever.] [Também não estão citadas aqui as 31 subprefeituras. Neste parágrafo, são relacionadas apenas 20. Isto 

fica ok?]

O Observatório levantou ainda o acervo de livros infanto-juvenis nas bibliotecas públicas: na cidade toda, eles 

somam 1,625 milhão de exemplares. Na Subprefeitura da Sé, estão 408 mil volumes. Em nove das 31 
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subprefeituras não há um único livro, ou seja, nenhuma biblioteca pública. A diferença aumenta no caso dos livros 

para adultos. Do acervo de 4,552 milhões da cidade, 3,5 milhões estão na Subprefeitura da Sé. Em onze 

subprefeituras, não há livro para adulto disponível em instituição pública, a não ser para os que estão como 

alunos, freqüentando escolas.

O número de leitos hospitalares é outro indicador da São Paulo desigual. Em toda a cidade, segundo dados de 

2006 do Observatório, eram 31.234 leitos públicos e privados, ou 2,84 leitos por mil habitantes. Nas regiões da 

Sé, de Vila Mariana e de Pinheiros, onde se concentram os complexos hospitalares, o número de leitos por mil 

habitantes era de 18, 16 e 12, respectivamente. Em 14 subprefeituras havia menos de um leito por mil habitantes. 

Em quatro delas, não havia nenhum leito.

O PAVS e as Oito Metas do Milênio
Oito anos atrás, em 2000, as Nações Unidas aprovaram em Nova York o que ficou conhecido como as “Oito Metas 

do Milênio”. Foi a maior reunião de dirigentes mundiais de todos os tempos, com a aprovação de 191 países e a 

presença de 124 chefes de Estado e de Governo. As nações, inclusive o Brasil, comprometeram-se a cumprir os 

oito objetivos até 2015. 

Oito anos já se passaram. Faltam sete. As diretrizes do PAVS vêm contribuindo para o cumprimento da 

maioria delas. Eis os objetivos:

1. Acabar com a fome e a miséria.

2. Educação básica e de qualidade para todos.

3. Igualdade entre sexos e valorização da mulher.

4. Reduzir a mortalidade infantil.

5. Melhorar a saúde das gestantes.

6. Combater a aids, a malária e outras doenças.

7. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente.

8. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento.



Capítulo V

Centro-oeste:



A região com o menor número de Agentes entre as cinco coordenadorias da cidade se estende de áreas 

deterioradas do Glicério e da Sé às ocupações da Raposo Tavares, passando pelos bairros nobres de Pinheiros e 

Vila Madalena. Mesmo com poucos Agentes Comunitários na área, o PAVS ilustra na centro-oeste como são 

possíveis tantas ações de intersetorialidade. Entre os atores estão estudantes universitários, alunos de escolas 

públicas, Agentes de Saúde e de Proteção Social, técnicos da 

Secretaria de Verde e Meio Ambiente e artesãos da 

comunidade.

A Agente Comunitária Camila de Jesus Sant'Ana, 22 anos, é 

quem visita as famílias da Vila Itororó, um enorme cortiço com 

mais de 500 moradores a menos de 20 minutos a pé da avenida 

Paulista, uma das áreas mais nobres e caras do país. A Agente 

de Proteção Social Claudia Pereira dos Santos, 35 anos, ocupa-

se de famílias do Parque São Jorge, na região da Raposo 

Tavares, todas elas classificadas em situação de grande 

vulnerabilidade e risco. Em bairros mais nobres, como Pinheiros 

e Vila Madalena, há o menor índice de Agentes do Programa 

Saúde da Família da cidade, devido à crença de que são áreas 

menos necessitadas, embora seja grande ali o número de 

idosos que vivem sem acesso à Saúde.

Todas essas localidades fazem parte da centro-oeste, a região cuja coordenadoria concentra as maiores 

desigualdades na cidade de São Paulo. E Camila e Claudia são 

apenas duas dos milhares de pessoas que mudaram suas vidas e 

as das famílias que visitam depois da chegada do PAVS.

A região é a que possui a menor cobertura do PSF entre as cinco 

coordenadorias da cidade. Apenas 16,3% de seu 1,2 milhão de 

habitantes, um total de 196 mil moradores, recebem a visita dos 

ACSs. Significa menos da metade da média do município de São 

Paulo, onde 37,1% são acompanhados.

De cortiços a ocupações
No total, a Coordenação Centro-oeste tem 14 Unidades Básicas de 

Saúde com 49 equipes do Programa Saúde da Família e 336 

Agentes Comunitários, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. 

Embora seja a menor das coordenadorias em população e equipes 

de Saúde da Família, sua área vai da Sé ao Butantã, junto à Raposo 

Tavares, incluindo bairros valorizados como Pinheiros, Vila 

Madalena e Lapa. A atenção se concentra nas localidades mais 

vulneráveis e desiguais, como a Baixada do Glicério, as Cohabs da 

Raposo Tavares e as favelas do Jaguaré.

Legenda para foto: Fonte vazada, 1 ponto menor, justificação 
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Centro-Oeste: contrastes e aprendizados



Oficialmente, a região tem a maior cobertura de 

abastecimento de água e coleta de esgoto e lixo de 

toda a cidade: mais de 97%, de acordo com dados de 

2000. Como regra que se repete em toda a capital, os 

bons indicadores se devem aos altos índices das 

áreas mais nobres. Nas regiões de cortiço (como as 

do Glicério e do Cambuci), nas favelas (como as do 

Jaguaré) e nas áreas de ocupação recente (como as 

da Raposo Tavares), são poucas as torneiras para 

muitas famílias, não há 

coleta de esgoto e o lixo é 

jogado nos córregos ou 

transborda das caçambas.

Os projetos da centro-oeste 

inseridos no Banco de 

P r o j e t o s  r e v e l a m  a  

diversidade da área. Apesar 

de muitos deles se referirem 

a coleta do lixo e separação 

do material reciclável, as 

hortas comunitárias e de 

ervas medic inais são 

algumas das ações mais 

citadas. Várias atividades 

de educação ambiental da 

região, especialmente no 

B u t a n t ã ,  u t i l i z a m  o s  

espaços das escolas, com a 

participação dos alunos. O 

Gestor Local Leandro Belini, que atua pela 

parceira Unifesp, participa na centro-oeste 

do “conversando a gente se entende”, um 

projeto cultural de oficinas corporais e de 

artesanato que já ocorria na Vila Dalva e que 

se revelou uma experiência na resolução de 

conflitos, dentro do espírito da cultura de 

paz.

Entre as donas-de-casa, as aulas de 

reaproveitamento de alimentos são as mais 

procuradas, porque as receitas permitem 

pratos diferenciados e economia imediata 

nos gastos domésticos.

Nesse período, foi feito o lançamento do 

Parque Cohab da Raposo Tavares, com a 

participação do PAVS e de técnicos do NGD-CO 

(Núcleo de Gestão Descentralizada) da Secretaria de 

Verde e Meio Ambiente. Susana Inês Basualdo 

coordenou as reuniões com a comunidade, e Rui 

Amorim se ocupou do plantio de árvores.

Nas regiões centrais e de maior comércio, a 

preocupação foi se concentrou na organização dos 

catadores para que se reunissem em cooperativas ou 

trabalhassem com a que 

existe. Nessas áreas, há um 

g r a n d e  n ú m e r o  d e  

moradores sem residência 

fixa, ou moradores em 

situação de rua, como são 

chamados. Os Agentes 

recebem um treinamento 

especial para lidar com 

essas pessoas, que vivem 

em grande vulnerabilidade, 

expostas à violência e têm 

como ponto de referência 

apenas os albergues onde 

passam a noite ou as 

marquises sob as quais 

costumam dormir.

Outra característica de 

alguns bairros da região 

Entre as donas-de-casa, as 

aulas de reaproveitamento de 

alimentos são as mais 

procuradas, porque as receitas 

permitem pratos diferenciados 

e economia imediata nos gastos 

domésticos.
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centro-oeste é o grande número de 

moradias coletivas – os cortiços, como são 

conhecidos. Vários deles consistem em 

sobrados ocupados irregularmente, nos 

quais vivem dezenas de famílias, muitas 

vezes em situação ainda mais precária e 

nociva à saúde do que a encontrada em 

barracos de favelas. A Vila Itororó, relatada 

neste livro, abriga quase cem famílias e 

atravessa ao mesmo tempo um processo de 

tombamento e de deterioração.   

Dores nas costas
A Vila Dalva viveu uma experiência que 

ilustra as possibilidades de trabalho conjunto proporcionadas pelo PAVS. O bairro foi escolhido para ser piloto do 

programa Jovem Doutor, uma parceria entre os ministérios da Saúde e da Educação. Um grupo de estudantes da 

USP (Universidade de São Paulo), de diferentes graduações, passou a trabalhar no bairro desenvolvendo 

projetos com a comunidade. Dessa forma se promoveu, naturalmente, uma série de atividades conjuntas 

reunindo o PAVS, a Saúde e os estudantes. Dois projetos comuns aconteceram em parceria com uma escola 

estadual, a Samuel Klabin. Um dos estudantes desenvolveu um forno solar com capacidade para secar bananas 

e tomates, justamente uma das propostas dos Agentes Comunitários para um consumo responsável e o 

aproveitamento desses produtos.

O terreno da horta estava sendo preparado com a assistência de um engenheiro agrônomo do NGD-CO. Nos 

canteiros também serão cultivadas plantas medicinais que podem ser preparadas e secadas no forno solar.

Trata-se de dois projetos que revelam a intersetorialidade pregada pelo PAVS. Além de Agentes de Saúde e de 

Proteção Social, participam a equipe de Saúde da UBS, o Gestor do PAVS, estudantes universitários e alunos da 

escola pública estadual, que também cedeu o terreno para o projeto. O mesmo grupo está pensando numa 

composteira, a partir de sobras de alimentos 

da escola, da qual sairá o adubo para a 

horta. Rui Amorim, do NGD-CO, é quem está 

cuidando do plantio, do replantio e da 

adubação da horta.

Débora Macéia, uma das coordenadoras do 

Jovem Doutor, é especialista em dores, 

particularmente as da coluna. Numa região 

onde catadores passam o dia puxando ou 

empurrando carroças com material 

reciclável, sempre com as costas arcadas, 

os exercícios e massagens ensinados por 

Débora foram recebidos como um grande 

alívio.

ACS da UBS Vila Dalva participam de visita e palestra sobre coleta seletiva de lixo na 
Cooperação - Zona Oeste. 

Crédito: Nilda Rodrigues
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A adesão da comunidade 

depende da atuação dos 

Agentes
Eveline Limaverde, 53 anos, um filho, 

professora de natação por 36 anos, ficou 

conhecida nos anos 1980, quando ensinava 

bebês a nadarem a partir dos dois meses de 

vida. O apartamento onde mora, em 

Perdizes, na zona oeste, tem a sala tomada 

por um “viveiro de plantas” e uma “farmácia 

viva”. O adubo vem das minhocas que ela 

própria cria; um pequeno minhocário em 

que os bichinhos decompõem os restos de 

alimentos da casa. Quando a população cresce muito, as minhocas são levadas para o sítio de algum amigo.

Como minhoca não é bicho de estimação, não sente a falta de Eveline, que passa o dia todo fora – contando fins 

de semana –, dedicada às atividades do PAVS. Ela é a Gestora Regional para toda a Coordenação Centro-oeste e 

conta somente com dois Gestores Locais, porque na região são apenas 49 as equipes do Programa Saúde da 

Família. A região tem três supervisões de Saúde: Sé, Lapa-Pinheiros e Butantã.

A maioria das ações em sua região andou bem, mas algumas patinaram. Eveline atribui esse processo à ação dos 

atores envolvidos. “A adesão das pessoas às novas atitudes está muito ligada à atuação dos Agentes”, diz.

A seguir, trechos da entrevista da Gestora 

Regional.

Catadores e doentes mentais
“Eu comecei em agosto de 2007, com o PAVS em 

andamento, e precisei muito dos interlocutores, dos 

gerentes e dos Agentes para tomar pé [do Projeto]. 

Foi um exercício de escuta, saber das Agentes o que 

elas consideravam prioritário. Para recuperar o 

tempo perdido, eu utilizava as duas horas mensais 

que cada uma delas tinha para a educação 

continuada. Trabalhamos a questão do consumo 

consciente, da arborização, mas o que apareceu com 

maior destaque foi a questão lixo.

“Fizemos um diagnóstico de todos pontos críticos e 

viciados ligados ao lixo, lugares de entulho, pontos 

onde a coleta não passava e levamos para a Limpurb. 

Como não tivemos resposta, fomos procurar o 

movimento dos catadores, que passou a ser um grande 

parceiro. A Limpurb poderia participar desse trabalho, 

tem até uma área lá dentro que se ocupa do material 

reciclável, mas nada. Eles chegaram a me mostrar o 

“O que ficou mais evidente foram as mudanças 
dos Agentes Comunitários com relação a 
alimentação, lixo, poluição, e a percepção da 
comunidade de que existe uma relação de tudo 
isso com a saúde. Eu sempre trabalhei com o meio 
ambiente, e o PAVS ampliou os meus 
conhecimentos nessa área e me permitiu perceber 
melhor a comunidade e sua relação com temas 
ambientais, sociais e de Saúde. Hoje tudo isso é 
parte da minha vida. O grande desafio hoje é pegar o 
que aprendi, lapidá-lo e trabalhar em cima disso, 
dando continuidade ao processo. Estou envolvido 
no projeto 'conversando a gente se entende', que 
discute todas essas questões com a comunidade e 
deve se centrar num evento anual, que pode ser 
sobre saúde, cultura, lixo. Sempre trabalhei com a 
questão do lixo, e esse é um dos temas também a 
serem tratados dentro desse evento. Nós temos a 
tendência de achar que o lixo é só lixo, mas tem tudo 
a ver com a vida das pessoas.”

Leandro Belini, 30 anos, fez doutorado em Engenharia Mecânica 
e atua na região centro-oeste de São Paulo (Butantã, Pinheiros e 

Lapa). Trabalha para a parceira Unifesp
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roteiro feito pelos caminhões, que passam de manhã cedo. Mas às 

10 horas as caçambas estão cheias de novo. Passamos a reunir os 

catadores, os Agentes e os garis em oficinas. Os garis reclamam 

que os catadores abrem os sacos de lixo para pegar o material 

reciclável e alguns não os fecham. Diagnosticamos que alguns 

daqueles que não fecham os sacos têm problemas mentais. Há 

pesquisa mostrando que mais de 45% deles estão nessa situação, e 

existem os alcoólatras, os dependentes de drogas, que pegam o lixo 

para poder comer e pronto. Uma parte deles é profissional, vive 

disso, sustenta a família com isso. 

“Então, começamos a fazer uma rede, mostrando para a população 

que o catador depende daquele material reciclável, seja para 

conseguir o que comer, seja para a família dele comer. Trabalhamos 

a compaixão, a ética, a idéia de que você está ajudando o outro 

quando separa o lixo. Eu acho que esse foi um retorno muito bom 

para todos nós, enquanto PAVS.”

Receitas de cascas e talos 
“A Vila Dalva é um exemplo de como o pessoal já recicla o óleo para 

fazer sabão ou dá para outros o fazerem e reutiliza todos os talos e cascas de alimentos para fazer bolo, farofa, 

pão. Um vai passando a receita para o outro. Os Agentes ensinaram os moradores, os moradores estão 

ensinando outros moradores. Acho estranho que a reciclagem do lixo não tenha corrido tão bem, pois o que me 

preocupa muito na cidade de São Paulo são as águas, os esgotos, porque são problemas que precisam da 

participação de todos, de união – isso nós não resolvemos sozinhos. Não adianta eu cuidar do meu lixo e praticar 

um consumo consciente se não convenço o meu vizinho a fazer o mesmo.”

 Cada região segue um caminho
“Pela experiência que estamos tendo aqui na região, pela vivência que isso está trazendo para todo mundo, acho 

que o PAVS é um projeto inédito, que tem tudo para andar sozinho. Mas é necessária uma coordenação; um 

direcionamento de forma que subprefeituras, NGDs, parceiras, Unidades Básicas de Saúde, todos atuem de 

forma afinada. Quem me ajudou muito aqui foi o coordenador do NGD, o Pedro Perez, mas em outra 

coordenadoria pode ser o pessoal da Saúde, o da Subprefeitura, 

os parceiros. Depende de um andamento próprio de cada 

região. Por isso, penso que esse projeto pode caminhar muito 

bem em qualquer cidade, de qualquer porte, porque os 

entendimentos vão sendo feitos de acordo com a atuação dos 

parceiros. Os NGDs são muito atuantes, mas não existem em 

outras cidades. E, aqui em São Paulo, estão no limite de 

trabalho. A Secretaria do Verde e Meio Ambiente tem 900 

funcionários e cinco NGDs para uma cidade deste tamanho.” 

Gerenciando disputas e agressividade
“Só na região da Sé eu trabalho com três parceiros: a Unifesp, a ACS visitam fazendinha para estudar possíveis melhorias

Foto: Nilda Rodrigues
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projeto e encaminhamos ao subprefeito. As pessoas 

estão ali à espera de uma mudança, e isso dificulta 

qualquer trabalho comunitário. No mês de maio [de 

2008] tivemos quatro reuniões, e eles já estão 

negociando – quem é que quer morar em Cohab ou 

quer dinheiro para sair dali; o que vale a pena? (Leia 

mais à frente depoimento da Agente Camila sobre a 

Vila Itororó.)

Centro-oeste 

concentra 

desigualdades
O médico José Octávio Cunha, 

52  anos ,  que r i a  f aze r  

“Ecologia”, mas 30 anos atrás não havia cursos que 

tratassem especificamente do tema. Fez Medicina, 

especializou-se em Pediatria e, depois, em Saúde 

Pública. Hoje, é o assessor técnico para o Programa 

Saúde da Família na região centro-oeste. Quando o 

PAVS começou a ser implantado, e quando ele 

organizou a primeira reunião de sua equipe com o 

“Penso que esse projeto pode 

caminhar muito bem em qualquer 

cidade, de qualquer porte, porque 

os entendimentos vão sendo feitos 

de acordo com a atuação dos 

Santa Casa e o Bom Parto. Como a Faculdade de 

Medicina da USP acabou não atuando dentro do 

projeto, a Unifesp ficou também com Butantã, Lapa e 

Pinheiros. Com o Centro Social Nossa Senhora do 

Bom Parto, trabalhamos mais com pessoas em 

situação de rua. Nas áreas de habitação coletiva, o 

relacionamento entre as pessoas é mais delicado; elas 

estão muito próximas umas 

das  ou t ras ,  tendo que 

compartilhar coisas como uma 

torneira, um banheiro, o varal. 

É um espaço de conflito 

permanente. Nesses lugares, 

nos cortiços, a importância da 

cultura de paz ficou bastante 

evidente. Com a atuação do 

Agente Comunitário, as pessoas estão gerenciando 

melhor essa convivência, há menos agressividade. A 

Vila Itororó é sempre o exemplo mais citado, mas é 

também o maior desafio, por ser uma área ocupada, 

tombada pelo Patrimônio Histórico e onde há muitos 

interesses em jogo: secretarias da Habitação e da 

Cultura, a Subprefeitura, a Limpurb. Já fizemos um 



l iderança da Atenção Básica e nas 

coordenadorias – decorrentes da própria gestão 

da cidade –, foram reduzidos com a presença e 

a fidelidade do interlocutor. O que nem sempre 

foi possível. 

Pela sua experiência, José Octávio considera 

que a continuidade das propostas do Projeto vai 

depender do envolvimento das equipes do PSF, 

das várias lideranças da Saúde e de uma ação 

ativa da Secretaria de 

V e r d e  e  M e i o  

Ambiente.

“Até agora, dentro da 

Secretaria de Saúde, 

sempre se encarou o 

PAVS como uma 

iniciativa do Verde, 

porque as demandas 

da Saúde já são 

muitas e também 

porque faltam pernas. 

Era importante que o 

Verde se mantivesse 

em contato com as 

secretarias que estão 

executando o Projeto, 

pois a continuidade 

d a  p r o p o s t a  

d e p e n d e r á  d a  

presença do pessoal ligado ao PAVS.” 

Como é possível constatar ao longo 

desta publicação, o PAVS percorreu 

diferentes caminhos em diferentes 

regiões e foi encampado por diversas 

instituições. Na maioria delas, foi 

justamente a Saúde a que mais se 

envolveu, assumindo o Projeto.

A continuidade do Projeto é uma forma 

de fazer frente aos desafios da região 

centro-oeste, que, segundo José 

Octávio, é “enganosamente” tida 

como uma das mais privilegiadas da 

cidade.

secretário Eduardo Jorge, José Octávio sentiu que 

seu sonho estava bem próximo de ser realizado: zelar 

pelo meio ambiente como forma de promover a saúde.

A partir do convite do secretário, José Octávio fez o 

que outros interlocutores estavam fazendo em outras 

coordenadorias, convidando dirigentes da equipe de 

Saúde e providenciando espaço para as primeiras 

reuniões locais do PAVS. A primeira na centro-oeste 

ocorreu em setembro de 2006, no auditório da FASP 

(Faculdades São Paulo), na 

região da Paulista. Com 

m u d a n ç a s  n a  

Coordenação, Octávio 

assumiu na prática o papel 

de interlocutor com o PAVS, 

a o  l a d o  d a  G e s t o r a  

R e g i o n a l  E v e l i n e  

Limaverde.

Mudanças na interlocução 

entre a Saúde e o PAVS são 

consideradas, por vários 

dos entrevistados, como a 

quebra mais prejudicial na 

cadeia de integração do 

P r o j e t o .  O s  e f e i t o s  

provocados por trocas nas 

instâncias superiores da 

Saúde, assim como na 

ACS visitam fazendinha para estudar possíveis melhorias

Foto: Nilda Rodrigues
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A seguir, mais percepções do Gestor 

Regional sobre o trabalho nessa área da 

capital paulista.

“Uma cidade que engana”
Pai de dois filhos – um deles no “caminho da 

Medicina” –, corredor de maratonas, 

freqüentador dos parques da cidade quatro 

vezes por semana, o médico José Octávio 

diz que aprendeu muito por conta do PAVS. 

Não só pelas questões ambientais, para as 

quais sempre esteve atento, mas 

particularmente pelo “viés da cultura de 

paz”, um dos eixos do Projeto. “Quando 

você vive numa cidade como São Paulo, acaba se endurecendo, se indignando”, diz. Com tantas ocorrências ao 

redor – muitas delas, violentas, tristes e injustas –, quem não apurar os olhos corre o risco de enxergar apenas 

estereótipos.

“Costuma-se dizer que a região centro-oeste é a mais rica e privilegiada da cidade”, diz. “Não é a verdade. Não há 

pior área que o Glicério, na Sé”. É violência e pobreza sem nenhuma solidariedade. Na periferia do Butantã, nas 

ocupações recentes dos distritos da Raposo Tavares, nos trechos junto a essa rodovia e que fazem divisa com 

Osasco, os índices de violência são iguais ou 

superiores aos de áreas periféricas das regiões 

leste e sul. “A diferença é que estas últimas áreas 

têm igrejas, escolas de samba, associações de 

bairro. A leste tem uma tradição de organização 

política. As periferias do Butantã têm a mesma 

violência e a mesma situação econômica, mas sem 

nenhuma rede social.”

A favela do Jaguaré, junto com a de Heliópolis, na 

região sudeste, é considerada a mais violenta da 

cidade. “Há um contraste social que gera e amplia a 

violência”, afirma José Octávio. “É um barril de 

pólvora. Há uma meia dúzia de gente rica, os outros 

são pobres como nas periferias mais distantes.”

No Butantã, apenas 16% da população é atendida pelo 

Programa Saúde da Família, contra 15% na Lapa. A 

região da Sé tem 9% de sua população com acesso ao 

PSF. Em Pinheiros, o índice cai para 3%, o menor da 

centro-oeste. Trata-se de uma das áreas com menor 

taxa de atendimento do PSF em São Paulo. “É um dos 

exemplos dos enganos que a cidade nos leva a cometer. 

Boa parte da população de Pinheiros é formada por 

casais idosos, que já tiveram alguma posse e já puderam 

“O PAVS fez grande diferença na 
minha vida e na de todos que direta ou indiretamente 
participaram do Projeto; nos trouxe a possibilidade de 
aprendizado e chamou para a responsabilidade social 
de todos que fazem parte do planeta. As pessoas 
tinham em mente que a responsabilidade para com o 
meio ambiente era somente do governo; hoje, muitas 
já são conscientes de que suas atitudes interferem de 
maneira significativa. O meu contato com a 
Subprefeitura foi muito pouco, apenas uma reunião 
na região sudeste, por esse motivo não consigo 
emitir opinião a respeito. Agora, se for falar de 
supervisão técnica de Saúde, tenho muito a 
agradecer, pelo apoio e pela dedicação que recebi da 
Izabel [assessora do supervisor técnico de Saúde]. 
Ela foi uma peça importante para o bom resultado do 
PAVS na Subprefeitura Mooca-Aricanduva e em 
todos os momentos se mostrou disposta a ajudar e 
dar continuidade a esse Projeto tão importante na 
área da Saúde. Acredito que os projetos, mesmo 
com o apoio da Saúde, ainda não estão totalmente 
incorporados ao dia-a-dia das pessoas, e por esse 
motivo é necessária uma pessoa que seja 
representante dessa causa, que fomente as 
iniciativas.”

Rosemeyre Cardoso Leite, 48 anos, graduada em Pedagogia e pós-graduada 
em Psicopedagogia, é gestora das regiões sudeste e centro- oeste, 

contratada pela parceira Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto.

Foto: Marcel Nascimento



pagar plano de saúde. Agora vivem 

sozinhos, doentes, sem convênio médico, 

com uma aposentadoria que não dá para 

nada. São pessoas que não contam mais 

com os serviços privados de Saúde e têm 

difícil acesso à rede pública.” Essa distorção 

já foi observada, e a tendência é de que a 

região centro-oeste passe a receber uma 

atenção com maior eqüidade. No início do 

PSF, a política adotada foi a de privilegiar as 

áreas periféricas, especialmente as da sul e 

da leste.

Dentro da Coordenação Centro-oeste, a 

Supervisão Lapa-Pinheiros tem quatro 

UBSs com PSF: são 15 equipes e 87 Agentes. A do Butantã tem cinco UBSs (20 equipes e 116 Agentes). A da Sé 

conta com cinco UBS (14 equipes e 79 Agentes).

Além do pequeno número de equipes de Saúde da Família, a região centro-oeste, que soma 1,2 milhão de 

habitantes, tem outro componente delicado: ela concentra a grande a maioria dos cerca de 14 mil moradores sem 

residência fixa da cidade.

Vila Dalva: queixas, ganhos e transformações
A enfermeira Patrícia Pereira de Salve, 42 anos, dois filhos, ocupou o posto de gerente da UBS Vila Dalva, na 

região centro-oeste, no período de 2005 a maio de 2008. Teve sob seus cuidados cinco equipes do Programa 

Saúde da Família, 29 Agentes que atendiam cerca de 15 mil dos 21 mil de sua área. Hoje, é coordenadora da 

Inspetoria Lapa-Pinheiros. 

Foi ela quem providenciou os locais onde os Agentes teriam os cursos com os Educadores do PAVS 

depois que o secretário Eduardo Jorge esteve na região. Como gerente da UBS, Patrícia acompanhou de perto a 

reação de seus Agentes de Saúde. “Houve 

um momento de muita empolgação; depois, 

ficaram cansados, desmotivados. Muitos 

queriam desistir.” 

Prejuízos ao planeta
Apesar das queixas quanto à duração do 

curso – a maioria dos Agentes já estava 

afastada da escola havia muitos anos e não 

tinha o hábito de ficar oito horas dentro de 

u m a  s a l a  – ,  a s  m u d a n ç a s  n o  

comportamento apareceram mui to 

rapidamente, diz Patrícia. “Houve um olhar 

mais crítico para o território. Eles 

começaram a entender que coisas que 

Foto: Marcel Nascimento
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faziam e que viam como natural, como 

deixar o lixo fora de lugar, eram pequenas 

atitudes que poderiam prejudicar o planeta”, 

acrescenta.

“Os Agentes tinham o desejo de ver essa 

questão encaminhada. Fizeram faixas, 

distribuíram folhetos, falaram de casa em 

casa”, conta. Ao longo desses dois anos, os 

Agentes de Saúde saíram a campo na 

esperança de mudar algumas práticas dos 

moradores. Em uma das etapas, tentaram 

conscientizar a população para o risco de 

doenças trazidas pelo lixo e o que isso 

representava no futuro de todos. Fizeram 

cartazes e palestras nas escolas, mostrando que um saco plástico demora anos para se decompor, foram aos 

supermercados informando sobre as vantagens “para o planeta” de se trocarem os sacos plásticos por outros, de 

papel reciclável. “Mas não rolou nada, e eles desistiram. Os Agentes desanimaram”, diz Patrícia.

Aprendizado de paciência
Esse período de desânimo ocorreu no intervalo entre a primeira e a segunda fase do PAVS. “Nós não tínhamos 

noção do que aconteceria ou mesmo se aconteceria a segunda etapa do PAVS”, conta Patrícia.

O ânimo retornou com a implementação, no bairro, do programa Jovem Doutor – a vinda de estudantes da USP 

para desenvolver ações com os moradores – e o início da segunda fase do Projeto. Foi um aprendizado de 

paciência, pois os Agentes acreditavam que as mudanças poderiam ocorrer em meses, quando atitudes e 

comportamentos exigem mais tempo. 

Quando voltaram aos temas de que tinham tratado na primeira etapa do PAVS, observaram que as pessoas 

tinham absorvido muito daquelas idéias; que as conversas e as faixas não tinham sido à toa. Os Gestores dos dois 

projetos – o PAVS e o Jovem Doutor – 

passaram a trabalhar de forma conjunta em 

uma série de frentes, em uma prova de que o 

Projeto pode se associar ou se aglutinar a 

outros que já existem na comunidade ou que 

estejam chegando. Além do forno solar, 

construído em parceria com os estudantes, 

um engenheiro ambiental da USP montou 

uma máquina para desfiar em tiras garrafas 

PET, o que permitiu a produção de brincos, 

pulseiras e sacolas, entre uma infinidade de 

outras possibilidades. Animados, os 

Agentes Comunitários foram em busca de 

ONGs ou artesãos que poderiam ensinar 

como melhor aproveitar esse material.



Social Nossa Senhora do Bom Parto. Sua “microárea” 

inclui o parque Dom Pedro, o largo São Francisco, o 

Pátio do Colégio, a Florêncio de Abreu e “vai até a rua 

das noivas”, a São Caetano. Ele calcula que sejam três 

mil moradores de rua, parte dormindo em albergues, 

parte, em “malocas” e sob a marquise de prédios. Dá 

para “visitar” apenas uma parte deles.

George diz que fez o treinamento do PAVS e agora 

participa da segunda fase, de projetos. “Na minha vida, 

eu aplico o que aprendi lá, mas o morador de rua, este 

não tem nenhuma auto-estima, o sofrimento é tanto 

que ele não se dá mais conta de que está doente.” 

Muitos não querem ser tratados e não podem ser 

levados à força. “Eles mesmos criam um preconceito. 

Sabem que estão sujos, com mau cheiro. Para 

conseguir levá-los ao posto, é preciso que se sintam 

melhor”, afirma.

É um despropósito falar de educação ambiental para 

quem mora na rua, diz o Agente. “Tudo o que se pode 

fazer é tratá-los com respeito e tentar reduzir o 

sofrimento. Se alguém concorda em vir ao posto, eu 

vou junto. Se precisa de uma internação, eu fico junto, 

Bloquinhos de papel
Segundo Patrícia, apesar do pequeno envolvimento 

da equipe dentro da UBS, muitas mudanças 

ocorreram. O lixo de papel e papelão passou a ser 

separado e vendido. Folhas tipo sulfite desprezadas 

de um lado passaram a ser utilizadas do outro nas 

impressoras. Um funcionário recorta pedaços brancos 

de papéis que iriam para o lixo e, com isso, monta 

bloquinhos. Torneira aberta passou a ser uma atitude 

corrigida rapidamente por algum funcionário.

Dormindo na rua
O posto de Saúde da Humaitá, no número 520 dessa 

rua, é uma unidade mista, como são chamadas 

aquelas que misturam atendimento pelo PSF e 

atendimento tradicional. George Dunder, 39 anos, um 

ano e meio como Agente, “pai solteiro de cinco filhos”, 

está chegando ao posto para assinar o ponto do início 

da tarde. George é um dos três Agentes de Saúde do 

Humaitá que se ocupam dos chamados moradores 

sem residência fixa e que estão a serviço do Centro 
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senão ele vai embora, porque não tem mais ninguém. Aprendemos 

que isso é cultura de paz.”

Busca ativa
Os moradores de rua formam uma população difícil de ser acessada, 

já que se constituem em um grupo bastante flutuante dentro da 

cidade. Na maioria faz vezes, vivem como catadores, recolhendo o 

lixo reciclável e vendendo-o a depósitos ou cooperativas.

Mesmo com essa mobilidade, é comum os Agentes encontrarem com 

freqüência as mesmas pessoas, porque elas se concentram nos 

bairros nobres e centrais, onde o lixo é mais rico, diz Eveline 

Limaverde. 

Esses mesmos Agentes atendem albergues das áreas centrais, 

fazendo o que chamam de busca ativa. Dessa forma, mantêm um 

controle mínimo sobre boa parte dos moradores de rua. Como 

integram o PSF, os Agentes contam com um médico, um auxiliar de 

enfermagem e duas assistentes sociais, além de alguém responsável 

pela coordenação.

Caminhar é o remédio, mas falta 

“remédio”
A Unidade da Humaitá reúne uma população de 61 mil habitantes. Desses, cerca de 30 mil são dependentes do 

SUS. Os outros teriam acesso a planos de saúde. Mas o posto tem apenas três equipes do PSF e que, 

teoricamente, atendem três mil famílias, ou cerca de 10 mil pessoas.

Existem perspectivas de melhora, segundo o gerente da unidade, o médico Wilson Pereira de Souza, 58 anos, 

pediatra e especialista em Saúde Pública e 

Administração Hospitalar. Uma unidade de 

PSF deve ser criada na região da Sé, e esta, 

da Humaitá, deve ganhar uma exclusiva 

para o Saúde da Família. Somando as duas, 

serão nove novas equipes.

O posto da Humaitá compreende áreas com 

perfis muito diferenciados dentro da região 

centro-oeste. Vai da ponta do Glicério, pobre 

e violenta, passando por Sé, Bexiga e 

subindo pela Bela Vista até duas quadras da 

avenida Paulista, um dos espaços mais 

caros da cidade. Wilson Souza está desde 

abril de 2007 na gerência da Unidade e diz 

que nunca participou de reuniões do PAVS. 

Em um encontro recente de moradores da 
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praça 14 Bis, ele relata que foi organizado um mutirão 

de limpeza do qual participaram os Agentes de Saúde 

do posto.

“O PAVS pode dar uma grande contribuição à 

qualidade de vida do bairro”, ele diz, lamentando que 

não tenha tido uma participação mais ativa no Projeto. 

“A existência de uma praça faz diferença em qualquer 

comunidade. É um equipamento urbano que permite o 

exercício de várias atitudes, o aprendizad o da 

vação do verde, a prática do lazer e da convivência, que levapmre às ecrultura de paz”, afirma.

A região da Humaitá, no entanto, não conta com 

qualquer praça ampla – com dificuldade, o médico cita 

a do Pérola Byington e a Dom Orione, estreitas áreas 

que precisariam ser melhoradas.

A recomendação dos médicos – repetida pelos 

Agentes e auxiliares de enfermagem – de que 

hipertensos, idosos e obesos precisam fazer 

caminhadas freqüentes soa na região como remédio 

aos quais não têm acesso. Com ruas íngremes, sem 

parques, não há por onde caminhar. E, com a 

densidade de prédios, o médico-gerente não vê uma 

área que possa ser desapropriada e transformada em 

parques. “Não sei como fazer”, diz.

Na região, as poucas árvores se concentram nas 

várias unidades de serviço. 

O própr io  posto  f ica  

apertado entre uma EMEI e 

uma EMEF, onde a gritaria é 

contínua ao longo do dia. 

Também há árvores na 

delegacia ao lado. Nas 

calçadas movimentadas, 

q u a s e  n ã o  h á  n a d a  

plantado.

A alta rotatividade dos 

moradores de algumas 

áreas dificulta a prática do que se aprendeu com o 

PAVS, diz Vanessa Pinzo, 27 anos, Agente que 

percorre a rua 13 de Maio, área de restaurantes e 

teatros. “Deu para pensar no básico, que é a falta de 

lixeiras nas ruas. Você anda várias quadras e não 

encontra nenhuma. As poucas são frágeis e 

estouradas com chutes. Já encaminhamos um pedido 

à Subprefeitura.” 

“O PAVS pode dar uma grande 

contribuição à qualidade de vida do 

bairro.”

“É um equipamento urbano que permite 

o exercício de várias atitudes, o 

aprendizado da preservação do verde, a 

prática do lazer e da convivência, que 

levam à cultura de paz.”
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Vila Itororó: lendas, abandono e cultura de paz
Das quase cem famílias que se abrigam no maior cortiço da cidade, 70 são visitadas por uma 
Agente de Saúde da Unidade Humaitá, na região central da cidade. Os moradores da vila – cuja 

lenda diz que pertenceu à princesa Isabel – tocam suas vidas 
à espera de um despejo. A Agente Camila se esforça 
pregando um ambiente mais limpo e uma cooperação entre 
os moradores. Ao conversar com cada uma das famílias, ela 
diz que está contribuindo para a saúde das crianças e dos 
idosos e para a “pacificação” dos adultos.

Na área de abrangência da UBS Humaitá, na Bela Vista, região 

centro-oeste, existem mais de cem cortiços. Cortiço é o nome que 

se dá a um aglomerado de moradias coletivas, geralmente 

“construídas” a partir ou dentro de um imóvel ocupado e 

deteriorado. Os moradores preferem chamar de pensão. O maior 

desses cortiços conserva o nome pomposo de Vila Itororó, que as 

lendas da cidade transformaram em “casa da princesa Isabel”. 

Construído em 1922, esse conjunto de 37 casas e um palacete 

desperta a atenção e a cobiça dos urbanistas, dos que defendem a 

memória da cidade, dos “políticos às vésperas de eleição” e dos 

incorporadores imobiliários.

O “olhar da Saúde” sobre essa vila sempre foi tímido e limitado. 



Uma única Agente Comunitária de Saúde 

percorre 70 das 97 famílias que ocupam o 

lugar, distribuídas por cômodos que vão se 

ampliando ou se dividindo. Em 27 das 

famílias, a Agente de Saúde não consegue 

entrar, porque foi dispensada ou porque não 

encontra os moradores em seus horários de 

trabalho.

Camila de Jesus Sant'Ana, 22 anos, mãe de 

Leandra, de 4, é a Agente de Saúde da Vila 

Itororó e também uma de suas moradoras. A 

avó “está ali desde que nasceu”, e no local 

também moram a mãe, tios e primos. A 

família toda ocupa sete casas.

“São cerca de 520 pessoas morando na vila”, ela estima. Quase 200 são crianças e adolescentes, grupo de alto 

risco quando se trata de saúde e violência. Não fosse a Agente Camila, é pouco provável que tantas grávidas ali 

estivessem fazendo ou já tivessem feito o pré-natal – cerca de 80% delas – e que as crianças passassem por 

consultas regulares no posto.

A Vila Itororó é um exemplo de como a deterioração chega rapidamente quando o poder público se afasta. A vila, 

de 4,5 mil metros quadrados, foi construída por um português fabricante de tecidos que pensou em transportar 

para o local lembranças de seu país e detalhes de uma cultura que mistura imagens da antiga Grécia. A entrada 

principal da casa era guardada por dois leões e uma estátua da deusa da prosperidade, que ainda está lá. 

Colunas gregas cercam o palacete, encimadas por imagens em baixo-relevo, a maior parte delas destruída. [Não 

seria em alto-relevo?]

“Muitas estátuas foram levadas, roubadas”, diz Camila, que nasceu na Itororó. “No passado, era um lugar 

organizado, onde as pessoas pagavam aluguel e IPTU”, conta. A vila foi comprada pela Fundação Augusto de 

Oliveira Camargo, mantenedora da Santa Casa de Indaiatuba, no interior de São Paulo. No início dos anos 1990, 

foi tombada pelo Patrimônio Histórico, e em janeiro de 2006 um decreto municipal de utilidade pública 

estabeleceu a reforma e a transformação da 

I to roró  em um cent ro  cu l tu ra l  e  

gastronômico. Com investimentos de US$ 

150 milhões que viriam do BID (Banco 

Interamericano de Desenvolvimento), o 

empreendimento seria passado para a 

iniciativa privada. Até agora, nada 

aconteceu. “Nunca fomos consultados”, diz 

Camila. Os moradores só sabem que 

receberiam uma carta de crédito para a 

compra de algum imóvel na periferia, longe 

dos serviços públicos e do transporte com 

que hoje contam. A vila está a 20 minutos de 

caminhada da Paulista, e muitas crianças 

dali estudam no colégio Rodrigues Alves, um 
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dos melhores da cidade.

Sem regras, a Itororó passou a ser usada por 

gente de fora como ponto de drogas, e com 

freqüência a polícia entra armada na vila. 

“Tudo o que acontece de ruim na Bela Vista, 

dizem que vem daqui”, afirma Camila.

Conversando com as meninas
Com baixa auto-estima, estigmatizadas, as famílias evitam que os filhos pequenos saiam para a rua, não 

conseguem se organizar e querem mesmo que a Prefeitura providencie um lugar para elas, mesmo que longe 

dali. Nesse cenário, a Saúde consegue apenas ser curativa, quando consegue. Promoção é um luxo. Muitas das 

casas se resumem a cômodos escuros e úmidos. As escadas, semidestruídas, não têm apoio; sanitários são 

comuns a várias famílias.

No início da tarde de uma quarta-feira de junho, Camila está visitando a casa de Luciana Alves da Silva, 31 anos, 

duas filhas pequenas, de 4 e 9 anos. Luciana nasceu na vila, onde o pai viveu por cerca de 60 anos. Ela e as 

meninas sofrem de asma, por conta da umidade e do bolor do lugar, e Camila vem trazer o papel com a consulta 

marcada no posto.

Diante da casa, uma velha piscina de azulejos com um fundo de água densa e verde, na qual os “agentes da 

dengue” colocam “veneno” todo mês. De acordo com as lendas que cercam a Itororó, foi a primeira piscina 

particular da cidade, e a vila, o primeiro condomínio fechado, com área de lazer e portão, antecessora dos 

condomínios que hoje proliferam por São 

Paulo.

Camila já sabe que as crianças tomaram a 

vacina e que passaram pela última consulta, 

mas pergunta sobre as lições da escola, 

sabe que os professores estão em greve e 

que uma mãe acaba deixando o filho na casa 

de outra, para não faltar ao trabalho.

“Com as crianças acima de 9, 10 anos, eu 

conve rso  d i re tamen te  com e las ,  

especialmente as meninas. Muitas nunca 

falam com o pai, isso quando o pai mora em 

casa, e poucas conversam com a mãe. É 

para mim que elas falam o que estão 

sentindo. Nessas horas eu sinto que a saúde 
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é uma questão muito maior que a doença. 

Noto que as mães mais se queixam dos 

filhos do que falam bem deles. Isso é 

prejudicial para a criança. São essas coisas 

que eu vejo como cultura de paz, conforme 

aprendi com o PAVS.”

Mas a vila deteriorada e os moradores sem 

saber de seus destinos tornam difícil 

qualquer trabalho voltado para o meio 

ambiente. Há muitos cachorros e gatos 

soltos, e em alguns cantos fechados criam-

se galinhas. Com a liderança de “dona” 

Antonia – que há anos se esforça por reunir 

as pessoas –, alguns moradores, a Agente 

Camila e a Gestora do PAVS Eveline 

Limaverde encaminharam ofícios à Subprefeitura pedindo um gari para a rua que atravessa a vila, tambores para 

o lixo reciclável e a troca da fiação. Conseguiram um gari, e a vila passou a ser varrida todos os dias. O lixo 

continua sendo depositado nas lixeiras das ruas laterais (a Martiniano de Carvalho e a Maestro Cardim).

Além das 70 famílias da Vila Itororó, Camila atende outras 94 famílias das ruas do entorno.
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Uma pequena horta dentro da creche municipal Maria do Belém, na região da Mooca, revela a diversidade de 

cenários, ações e aprendizados que o PAVS permite. Um exemplo singelo mostra como pode se dar a integração 

entre os mais diferentes setores e atores das mais 

diversas idades. 

Antes mesmo de dar as alfaces e beterrabas previstas, 

a horta já vem produzindo uma saudável relação – 

nem sempre tão pacífica – entre bebês e crianças de 

alguns meses a 5 anos, além de um grupo de idosos 

que vai bem além dos 60 anos. São cerca de 90 

crianças, enquanto os idosos formam dois grupos de 

cinco cada um, de forma que possam fazer a 

manutenção da horta, todos os dias.

A idéia brotou de uma série de conversas envolvendo, 

no início, a direção da creche e a Gestora Local do 

PAVS, Rosemeyre Cardoso Leite, que está a serviço 

do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto.

O Centro Bom Parto se diferencia por não estar restrito 

Crianças e velhos em um canteiro só
Uma iniciativa do PAVS está permitindo que várias gerações dividam os cuidados e aprendizados numa 
mesma horta. A Gestora Local do Projeto, Agentes de Saúde e educadoras da creche aprenderam 
lições com técnicos da Secretaria do Verde e repartem as tarefas de plantio e capina com as crianças e 
os idosos da região.  



a populações que vivem em família, como acontece 

com outros parceiros que trabalham com o Programa 

Saúde da Família. O centro se ocupa de moradores de 

rua, idosos desacompanhados e crianças em 

creches. Em comum com os outros parceiros, o Bom 

Parto também emprega na prática o trabalho com 

Agentes Comunitários de Saúde, que é a estratégia 

básica do PSF. Quando o paciente precisa de ajuda 

médica, é o Agente que faz a ponte, não 

necessariamente com a UBS, mas prioritariamente 

com serviços ligados a essa população, como as 

URSIs, (Unidades de Referência da Saúde do Idoso), 

por exemplo. Em 2008, os moradores de rua e os 

idosos desacompanhados passaram também a fazer 

parte do Programa Saúde da Família.

Uma relação muito especial
Foi o fato de Rosemeyre trabalhar com idosos e com 

crianças que permitiu que a horta fosse feita no 

espaço da creche. Um agrônomo do NGD veio um dia 

para olhar o terreno e dar uma aula para idosos e 

Agentes sobre os cuidados mínimos para cultivar uma 

horta. No dia 13 de junho, as três educadoras da 

creche e os quatro Agentes de Saúde que se ocupam 

dos idosos pegaram na enxada, misturaram-se às 

crianças e fizeram o plantio. Cada idoso fez o que 

pôde. Algumas semanas depois, o agrônomo voltou 

para fazer o replantio e checar se os “jardineiros” 

estavam cuidando bem das verduras e legumes.

Muitos dos idosos, como milhares de ocupantes da 

cidade, vieram de áreas rurais e não tiveram mais 

espaço para cultivo algum, coisa que fizeram a vida 

toda. Muitas crianças não sabem ainda como nascem 

as “verduras”, “querem saber por que a alface nasce 

verde e a beterraba nasce vermelha”. “O que está 

havendo não é apenas uma descoberta, a valorização 

do meio ambiente e uma promoção do consumo 

sustentável”, diz Rosemeyre. “Está acontecendo 

também um exercício de respeito entre as crianças e 

os idosos.” 

Reduzindo perigos
Rosemeyre trabalha com 103 Agentes de Saúde que 

cuidam de idosos, crianças e moradores de rua das 

áreas das subprefeituras da Mooca e Sé, além de 

alguns centros comunitários da zona leste. Nesse 

grupo estão cerca de dez APSs da Secretaria de 

Assistência e Desenvolvimento Social. 

Treze ACSs se ocupam de idosos nas regiões da 

Mooca, e cada um atende de 20 a 30 pessoas. É uma 

área com um número grande de pessoas da terceira 

idade, a maioria vivendo sozinha. Na maioria dos 
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casos, os filhos se casaram, foram embora, e os pais optaram por se manter na região. São homens e mulheres 

pouco ativos, que vivem isolados e precisam de cuidados especiais, dizem os Agentes de Saúde.

Esses Agentes eram chamados de acompanhantes de idosos e se esforçam para tornar o cotidiano dessas 

pessoas mais humano e menos perigoso. Orientam em cuidados dentro da casa, acompanham essas pessoas 

em atividades externas, como ir ao banco, e as auxiliam em atividades físicas. Em uma visita recente, Rose disse 

que encontrou uma senhora de 65 anos que vivia sozinha, em cadeira de rodas. Morava num espaço tão 

desordenado que se tornava impossível qualquer locomoção. Um Agente de Saúde chamou um filho dessa 

senhora, e juntos mudaram a disposição dos móveis, deixaram o telefone ao alcance dela e desobstruíram as 

passagens. Mãe e filho também foram instruídos a tomarem cuidados mínimos para a preservação da saúde.

Em outra visita, também no bairro da Mooca, uma senhora de 70 anos vivia sozinha na companhia de seis 

cachorros acostumados a dormir no sofá e a passear sobre a mesa à qual fazia suas refeições. Segundo a Agente 

de Saúde que passou a visitá-la, a senhora perdeu a noção de cuidados com a saúde, mas vem seguindo alguns 

conselhos primários de higiene. “Tudo é feito de forma a não abalar a estrutura de vida do idoso”, diz Rosemeyre.
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Capítulo VI

Região Norte
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Zona norte: região reúne gerentes para
manter projetos

Na fronteira da cidade, as áreas ocupadas – e, por isso, não atendidas pelo poder público – constituem os 

principais desafios dos Agentes que atuam na zona norte. Dinâmica na apresentação de projetos, a região luta 

para resolver problemas como os escadões, comuns nos bairros, e o acúmulo de lixo que ameaça a saúde da 

comunidade.

Na zona norte, um reforço extra para a mudança de atitude da 

comunidade. Um “comitê” do PAVS se auto-organizou a fim de 

promover um ciclo de eventos destinado a gerentes das 

Unidades Básicas de Saúde. Encontros mensais no auditório do 

IPREM (Instituto de Previdência do Município), programados 

entre maio e novembro, com o objetivo sensibilizar essas 

pessoas – afinal, sob os cuidados do gerente está toda a equipe 

da Unidade Básica de Saúde: médicos, enfermeiros, auxiliares, 

Agentes e funcionários administrativos. O curso se chama 

Saúde e o Meio Ambiente: o que eu tenho a ver com isso. 

“Tem havido uma grande animação por parte dos gerentes. 

Cerca de 80% do total estão participando”, diz a médica Chang 

Chung Waldman, interlocutora das ações de Vigilância em 

Saúde da Coordenadoria Norte e que faz parte do “comitê pelo 

PAVS” na região. “O gerente é peça fundamental na 

continuidade dos projetos. Ele é o chefe direto do Agente. Se não entender que saúde e meio ambiente são 

questões de educação, não vai liberar a equipe para projetos e 

atividades na comunidade”, acrescenta.

“Os gerentes podem indicar pessoas indicadas por eles para 

participarem dos encontros”, diz a médica sanitarista Maria Célia 

Medina, Gestora Regional da região norte e que também faz parte 

do “comitê”. “Se pudéssemos, levaríamos também os médicos, 

enfermeiros e auxiliares.”

A idéia é aproximar essas pessoas do PAVS. “Há gerentes hoje que 

apóiam totalmente os projetos e estão integrados, e existem os que 

são indiferentes, mas deixam que seus técnicos atuem. O que não 

queremos são gerentes que se oponham, que criem resistência”, 

afirma Maria Célia. 

 

PSF cobre um terço da região
Para quem observa o mapa da capital, a Coordenação Norte 

corresponde às “orelhas do cachorro”. São praticamente todos os 

bairros da margem direita do rio Tietê, estendendo-se até as áreas 

de mananciais da Cantareira. De acordo com a Secretaria 

Municipal de Saúde, a região conta com 41 Unidades Básicas com 
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o Programa Saúde da Família, o que 

corresponde a 164 equipes e 924 Agentes. A 

capacidade de atendimento dessas equipes 

equivale a 656 mil pessoas, ou uma 

cobertura de 30,2% do total de 2,27 milhões 

de habitantes da região, segundo dados de 

2008.

A Coordenação Norte conta com cinco 

supervisões de Saúde, sete subprefeituras e 

18 distritos administrativos. Os indicadores 

socioeconômicos são bastante parecidos 

com os do conjunto da capital. O índice da 

rede de água e do lixo coletado passa dos 

97%. A rede de esgoto atinge 89% da região, 

de acordo com dados da Prefeitura Municipal de São Paulo do ano de 2000. Naquele ano, a população com renda 

familiar mensal inferior a R$ 400 era de 32,8%, ou um terço da população. A título de comparação, a zona sul tinha 

40,9% ganhando esse valor ou menos; a zona leste, 43,3%; e a centro-oeste, 21,5%. Dados de 1996 indicam que 

todas as regiões têm entre 4,5% e 5,5% de suas populações morando em favelas, com exceção da região sul, 

onde essa taxa chega a 16,8%. Comparar números com do Movimento Nossa São Paulo?

Condições precárias de habitação e falta de acesso a cuidados médicos por parte da população – especialmente 

crianças e idosos – fazem com que a pneumonia seja a terceira causa de morte em todas as regiões, com 

exceção da zona sul, onde o homicídio constitui esse fator, segundo dados de 2005. A primeira causa em toda a 

cidade são as doenças isquêmicas do coração e as cérebro-vasculares. A pneumonia e os homicídios mostram a 

importância direta de ações ligadas a cuidados ambientais e à cultura de paz, que são os temas priorizados pelo 

PAVS.

Escadões e lixo
O alto índice oficial de saneamento básico – 

como coleta de lixo, água encanada e 

esgoto – não corresponde à realidade. Só no 

bairro da Brasilândia, os Gestores Locais e 

Agentes de Saúde mapearam 26 escadões 

quase intransitáveis [veja texto nas páginas 

seguintes], aonde a coleta não chega. “O lixo 

vem sendo nossa prioridade”, diz Chang.

“Algumas dessas escadas são apenas 

degraus cavados na terra bruta ou 

toscamente revestidos de pedras ou peças 

de madeira”, diz Maria Aparecida Ribeiro, 

interlocutora da Associação Saúde da 

Família junto ao PAVS, instituição parceira 

do PSF em duas regiões de São Paulo, a 

norte e a sudeste. A Associação Saúde da 
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“Trabalho há oito anos com comunidades. De alguma 
forma, já conhecia os ensinamentos que o PAVS está 
trazendo. A novidade foi levar para uma região nova, 
desconhecida para mim, ensinamentos e práticas 
que para muita gente são novos. Perus, que já tem 
um histórico de atuação, tornou-se uma 
comunidade mais  for ta lecida com a 
implantação do PAVS, mas acho que 
poderíamos ter ido muito além se houvesse 
mais organização e articulação política.”

Rodrigo Pinto Pacheco, 29 anos, psicólogo, atua na 
região de Perus 

e na de Pirituba, na zona norte. Seu parceiro é a 
Unifesp.

Família trabalha com 11 UBSs e 320 Agentes Comunitários de Saúde 

na região norte. Na sudeste, são 15 UBSs e 280 ACSs.

As escadas são as únicas vias de acesso da população para as partes 

mais altas do bairro. No período das chuvas, idosos e mulheres com 

crianças muitas vezes não conseguem deixar suas casas. “Alguns 

sobem os degraus de joelhos”, relata uma moradora.

“Estamos concluindo um relatório com todos os pontos de acúmulo de 

lixo como documento assinado pela Secretaria da Saúde e 

encaminhado à Limpurb”, afirma Maria Célia. “Os pontos de acúmulo 

de lixo se dão onde o caminhão não entra e as pessoas não levam os 

sacos até a caçamba. E as caçambas, quando estão cheias, ficam 

derramando lixo. Isso só vai ter solução quando houver um diálogo 

com a Limpurb.” 

Dos cerca de 80 projetos que a região norte já tinha apresentado ao 

Banco de Projetos até meados de julho, quase a metade se referia a 

coleta de lixo, trabalho com catadores, limpeza de praças e colocação 

de mais caçambas. Outra parte dos projetos era relativa a 

recuperação, melhoria e cuidados de praças e escadões, deixando 

evidente que o espaço público é a principal preocupação. Os outros 

temas tratavam de oficinas de sabão e artesanatos, além da 

construção de hortas, especialmente no espaço das escolas.  

Poder público
O desafio das duas regiões – mais especialmente a norte – reside no fato de que a continuidade ou a execução da 

“maioria dos projetos depende do poder público”, diz Cida Ribeiro. Do total de 77 projetos em andamento nas 

duas regiões cobertas pela Associação Saúde da Família, 40% das ações estão concentrados em revitalização 

de áreas públicas, construção de praças, arborização, canalização de córrego e reforma de escadões. São 

problemas que têm a ver com a infra-estrutura urbana e que – especialmente no caso das escadas – afetam não 

só a população como também os Agentes. Além de moradores do local, os ACSs “transitam por esses espaços 

públicos no desempenho de suas atividades”.

Embora a execução da maioria dessas obras 

de infra-estrutura dependa do poder público, a 

instituição parceira já anunciou seu apoio na 

formatação de projetos e na mobilização da 

população, por meio de seus Agentes de Saúde.

Incubadora de projetos
A Gestora Regional do PAVS para a região norte, Maria 

Célia Medina, tem 59 anos e é médica sanitarista e médica 

ambientalista. A caçula de seus três filhos está se formando 

em Veterinária. “Já é ambientalista e defensora dos animais 

silvestres”, diz a mãe.

Segundo Maria Célia, a fama de “incubadora de projetos” que a 



“Foi uma surpresa, um evento de 

integração, de reflexão, que acabou 

sendo uma estratégia de 

comprometimento. Isso foi importante 

para que não houvesse uma 

interrupção entre uma fase e outra do 

PAVS”

“Sempre achamos que os gerentes são 

atores fundamentais nessa construção 

do PAVS. Sempre achamos que a 

Saúde deveria assumir os projetos e 
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norte possui vem do trabalho que é feito para integrar 

todos os atores dessa região. “O que aconteceu é que 

estimulamos os Gestores Locais a pensarem ações 

junto com os Agentes Comunitários. Quando terminou 

a fase de capacitação do PAVS, fizemos um encontro 

em cada Supervisão de Saúde para que os Agentes 

apresentassem seus projetos”, diz. “Foi uma surpresa, 

um evento de integração, de reflexão, que acabou 

sendo uma estratégia de comprometimento. Isso foi 

importante para que não houvesse uma interrupção 

entre uma fase e outra do PAVS”, acrescenta. A 

Gestora conta que a partir daí nasceu a idéia de 

encontros mensais com os gerentes. “Sempre 

achamos que os gerentes 

são atores fundamentais 

nessa construção do PAVS. 

Sempre achamos que a 

Saúde deveria assumir os 

projetos e que os gerentes 

eram as pessoas mais 

indicadas”, explica Maria 

Célia.

A seguir, percepções da 

Gestora Regional sobre a 

atuação do PAVS na zona 

norte.

Só a Saúde vai às áreas invadidas
“Os desafios e prioridades da norte são 

bastante parecidos com os de outras 

coordenadorias. No nosso caso, estamos 

nas fronteiras da cidade. O espaço que resta 

para crescer são as encostas da Cantareira, 

que são áreas protegidas, por isso as vilas 

vão subindo ali como ocupações. E, se a 

ocupação é ilegal, o poder público não 

oferece nada. Temos, então, que tratar de 

duas questões: a vulnerabilidade dessas 

famílias que são pobres e sofrem toda sorte 

de penúria da natureza e o fato de serem 

ilegais, o que impede que se apele para o 

poder público. Até que a área invadida se torne legal, 

há todo um processo que demora muito. Só a Saúde 

vai às áreas invadidas. Há casos como uma chácara 

invadida no Parque Novo Mundo em que havia apenas 

uma torneira para dezenas de famílias. Foi necessário 

que Gestores do PAVS e Agentes Comunitários 

fossem até à Sabesp para que outras torneiras fossem 

instaladas.”  

                                                                                     

Qualificando o olhar
“Qualificar o olhar do Agente de Saúde sobre o 

território em que atua.” A 

frase pode parecer chavão, 

mas para o PAVS constitui 

uma maneira simples, 

quase poética, de resumir a 

proposta do Projeto. É 

enxergar melhor tudo o que 

acontece no entorno. E, 

quando se adquire maior 

compreensão dos motivos 

pelos quais os fatos 

acontecem, aprende-se a 

observá-los melhor e a agir 

de forma a interferir no 

curso de suas ocorrências. 
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É compreender a importância da promoção da saúde.

O “qualificar o olhar” passou a ser frase lembrada por 

atores dos diferentes níveis do Projeto, do próprio 

Agente de Saúde aos Gestores, até os envolvidos em 

esferas superiores. Por isso sua citação é tão 

freqüente nesta publicação. 

“Com o PAVS, houve um envolvimento muito grande 

dos Agentes de Saúde para as questões do meio 

ambiente. O programa qualificou os olhares sobre o 

território”, diz Ricardo Silva Pinto, reforçando e 

resumindo a proposta do Projeto. Silva Pinto, 46 anos, 

é o interlocutor para questões do Programa Saúde da 

Família dentro da Coordenação de Saúde da zona 

norte, função que o transforma em um dos atores 

essenciais do PAVS. 

É ele quem faz a ponte entre as instâncias superiores 

da Saúde e as instituições, as equipes de Saúde da 

Família e o próprio PAVS, por meio da Gestora 

Regional da norte. Silva Pinto também integra o 

comitê informal organizado para reforçar o trabalho do 

PAVS na região.

Silva Pinto é cirurgião-dentista e geógrafo de 

formação. “Desde o início, o que cativou todos nós, e 

especialmente o Agente de Saúde, foi a promessa de 

que o Projeto não seria a priori só mais uma tarefa a 

ser executada, porém uma qualificação como ser 

humano, permitindo a todos uma ampliação do 

conceito de saúde.”

Espírito de mobilização
Ao longo do tempo, a prática do Agente 

perdeu sua função de promotor de saúde, 

para se tornar alguém voltado para a 

atenção à saúde. Segundo Silva Pinto, o 

Agente de Saúde foi adquirindo um olhar 

com certo viés marcado pelo senso comum, 

que encara a Saúde como uma entidade que 

deve curar e tratar da doença.

O que o PAVS fez foi ampliar esse olhar para 

identificar na comunidade os “verdadeiros 

determinantes socioambientais” da Saúde. 

“O PSF chegou como um programa voltado 

à promoção da saúde. E nesse ponto o 

PAVS veio ajudar muito.”

Com essa forma de pensar e agir, o Projeto “vem ao 

encontro de tudo o que está sendo discutido e tudo o 

que vem acontecendo com o planeta”, diz Silva Pinto. 

“O PAVS está lembrando, mesmo para as pessoas 

mais simples, que os recursos são limitados. Se não 

pensarmos assim, a equação não fecha, e nós 

caminhamos para um desastre.” Para ele, é 

fundamental o treinamento de sensibilização pelo 

qual passaram todos os atores do PAVS. É por conta 

dessa sensibilização que ele acredita na continuidade 

das ações, independentemente do prosseguimento 

oficial. 

Segundo Silva Pinto, por um lado, os 

Agentes estão mais capacitados para questões 

ligadas ao meio ambiente, como a economia de 

energia, a recuperação dos córregos, o descarte do 

lixo, a arborização. Além disso, já distinguem a 

importância da cultura de paz permeando a vida da 

comunidade. Por outro lado, Silva Pinto acredita que 

“muitos Agentes já tenham se apropriado de certa 

capacidade e certa autonomia de articulação”. “Eles já 

conhecem pessoas em diferentes áreas de atuação, 

desde catadores de cooperativas, associações de 

bairros, até gente da Sabesp, da Limpurb, das 

subprefeituras. Muitos Agentes já assumiram esse 

espírito de mobilização.”

Como interlocutor, Silva Pinto diz que a sobrevivência 



“Minha função no PAVS é a de Educador. 
Faço parte de um grupo que está treinando 
Agentes Comunitários que chegaram neste ano à 
Unifesp e não tiveram a fase de capacitação de 
2 0 0 7 .  P u d e  o b s e r v a r  m u d a n ç a s  d e  
comportamento entre as pessoas da comunidade, 
desde o vocabulário, a maneira de agir e de pensar 
o meio ambiente e as questões de saúde e trabalho. 
O grupo foi se formando e se fortalecendo aos 
poucos, e pude discutir questões como as de 
conflito relacionadas ao meio ambiente e à saúde. 
Com a integração, passamos a tomar conhecimento 
do cotidiano das pessoas e avançamos em todas as 
questões propostas, desde o menino que morreu 
sem atendimento médico até problemas que 
ocorrem dentro do trabalho das pessoas. Conhecer 
esses Agentes e poder discutir essas questões foi, 
para mim, o maior ensinamento. Já o maior desafio 
foi fazer o trabalho e conseguir implementar 
questões práticas direcionadas ao meio ambiente e 
às políticas locais.”

Cristiano Vianna, 28 anos, psicólogo, atua pela Unifesp 
na zona norte da capital (Cachoeirinha, Limão e Freguesia do Ó).
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e os bons resultados do PAVS dependem de 

“costurar essa intersetor ia l idade”,  

amarrando uma rede com os diversos 

atores da cidade, em cada região.

Por acreditar que a intersetorialidade é o 

caminho mais indicado para ações e 

mudanças na comunidade, Silva Pinto 

afirma que, se pudesse acrescentar algo ao 

PAVS, seria uma “maior priorização nos 

projetos, desde o início. Os projetos 

envolvem e integram a comunidade com 

mais facilidade e vigor”, diz.

Ações dependem do 

envolvimento de atores
Entrevista de Maria Aparecida Cordeiro, interlocutora da parceira Associação Saúde da Família junto ao PAVS.

Como vocês avaliam a integração entre os setores público e privado na implantação do PAVS na região 

onde atuam?

As duas regiões, norte e sudeste, são muito diferentes em vários aspectos. Na norte, as Unidades de Saúde estão 

geograficamente mais concentradas, talvez por isso tudo flui mais facilmente. As articulações com as 

subprefeituras foram extremamente facilitadas pelas 

supervisões de Saúde. Os Gestores Locais tiveram 

trânsito livre no território e acesso facilitado a órgãos 

locais públicos e privados. Os Gestores conseguiram 

formar redes de articulação com empresas locais, 

ONGs, órgãos públicos e associações da 

comunidade. Na região sudeste, as subprefeituras de 

Aricanduva e Vila Prudente foram bastante receptivas 

também, facilitando o trabalho, o trânsito no território e 

o acesso aos órgãos públicos. Na Subprefeitura da 

Penha foi diferente. Cada contato parecia ser o 

primeiro; para marcar um encontro na Subprefeitura, 

era necessário o Gestor Local solicitar ao Gestor 

Regional, que por sua vez solicitava à Supervisão de 

Saúde, que então marcava com a Subprefeitura. A 

excessiva burocratização nas relações dificultou e 

emperrou o processo nessa região, exigindo um esforço 

extra do Gestor Local.

O que mais pesou nas facilidades e dificuldades das 

ações?
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Além da questão geográfica, pesam os 

diferentes níveis de liderança e gestão e as 

diferentes formas de exercício do poder. 

Afinal, estamos lidando com pessoas, 

r e p r e s e n t a n t e s  d o s  p a r c e i r o s ,  

coordenadores e supervisores de Saúde, 

técnicos das subprefeituras, diretores de 

Unidades de Saúde, Gestores Regionais, 

Gestores Locais, Agentes Comunitários. 

Uma constatação importante: nos locais 

onde tudo funcionou bem, sem dificuldades 

para o desenvolvimento e a implantação dos 

projetos, houve sempre uma atuação ativa 

do gerente da Unidade e de suas equipes, 

da Supervisão de Saúde e da Subprefeitura. 

Nos locais onde essa integração falhou, os projetos ficaram prejudicados. O parceiro nem sempre tem como 

interferir.

Dá para assinalar possíveis ganhos e perdas para a cidade com a implantação do PAVS?

Para os ACSs, o ganho foi muito importante, pois eles tiveram sua atenção despertada para problemas dos quais 

antes não se davam conta. A população, por meio dos Gestores Locais, criou uma ponte com o poder público. A 

população aprendeu a reivindicar e a apresentar possíveis soluções para as questões da comunidade. Aprendeu 

a mapear os problemas ambientais e de infra-estrutura do bairro. Na ação feita na Cachoeirinha, por exemplo, a 

população fez um trabalho de mapeamento, orientada pela Gestora Local e pelos ACSs. Aprendeu uma 

metodologia de como mapear que pode ser replicada para outros bairros. Trata-se de um ganho enorme para a 

cidade. Está nas mãos do poder público aproveitar esse aprendizado. 
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Substituição de copos de descartáveis de plástico pelos de 

vidro. Uma idéia simples, mas que “pegou” em um encontro 

realizado na região norte. Só nessa iniciativa, mil pessoas 

puderam participar da campanha “Adote um copo”. O meio 

ambiente agradece.

Médica sanitarista e mestre em Sociologia, Chang 

Chung Waldman, 58 anos, duas filhas, é responsável 

pelas ações de Vigilância em Saúde da Coordenação 

Norte. Sua atuação não tem a ver diretamente com o 

Programa de Saúde da Família, mas, como seu 

trabalho sempre esteve relacionado aos agravos 

provocados pela água, pelo lixo, pelos animais e por 

todas as questões relacionadas ao meio ambiente, ela 

se integrou totalmente às propostas do PAVS. Foi 

assim que passou a fazer parte do comitê informal na 

zona norte em associação com o PAVS.

O “comitê da norte” vem trabalhando diretamente com 

os técnicos do NGD, o Núcleo de Gestão 

Descentralizada que representa a Secretaria de Verde 

e Meio Ambiente em cada subprefeitura. São eles que 

facilitaram (e se tornaram parceiros de) inúmeras 

ações impulsionadas pelo PAVS, como plantio de 

árvores, recuperação de espaços públicos e coleta 

seletiva do lixo.

“Nós sempre fizemos ações ligadas às questões 

ambientais, mas nunca tivemos a clareza da 

necessidade de que todos fizessem sua parte para 

uma melhor qualidade de vida”, diz Chang.

Ela reforça uma questão importante quando se trata 

com pessoas que têm mais vivências do que 

escolaridade formal. “Os Agentes de Saúde, por 

exemplo, já estavam habituados a observar o cenário 

que percorriam e a falar com as famílias sobre 

questões que prejudicavam a saúde, mas, quando 

pedimos a eles que colocassem essas observações no 

papel, foi um grande desafio. Para eles, a prática era 

mais fácil.”

Para a médica, o desafio é organizar, estruturar e 

viabilizar os projetos pensados por aquelas pessoas 

que estão lá na ponta, no território. “Temos que 

entender o que eles estão pleiteando e saber o que é 

A Saúde e os copos de vidro
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possível dentro da nossa governabilidade.”

Uma ação que teve resposta imediata da 

população foi a campanha “Adote um Copo”, 

uma proposta simples, mas de grande 

importância. Num encontro regional, em 

junho de 2007, na Associação Paulista de 

Cirurgiões Dentistas, mais de mil pessoas 

levaram para casa copos de vidro doados 

por uma empresa. A idéia era deixar de lado 

os copos descartáveis, que enchem os 

cestos de lixo e depois vão parar nos lixões. 

Considerando que metade das pessoas 

levaria esses copos para seus locais de 

trabalho, em um mês seriam pelo menos 50 

mil copos descartáveis que deixariam de ir para os aterros sanitários. 

Além do “comitê” que estabelece parceria com os gerentes, a Coordenação Norte incluiu em seu plano de metas 

para 2008 as ações que o PAVS vem desenvolvendo na região. Há metas para a Assistência e metas para a 

Vigilância em Saúde. Nas metas da Vigilância, foram incluídas as teses do PAVS, com o título “Gestão Ambiental 

na Agenda da Saúde”. “O plano de metas encaminhado prevê um cronograma de atividades em que se 

estabelece que é preciso dar continuidade às ações do PAVS”, diz Chang. Significa que a Coordenação assumiu 

a continuidade das ações e projetos do PAVS. 

A Coordenação Norte também encaminhou ao Plano Municipal de Saúde a proposta de inclusão das teses 

relacionadas ao Meio Ambiente e à Saúde defendidas pelo PAVS. Se aprovadas, o PAVS deixa de ser um Projeto 

para se tornar uma política de ação da Secretaria de Saúde.
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Entrevista: Rosilda Mendes

O processo de avaliação do PAVS
A primeira grande reunião em São Paulo para tratar do PAVS 

– na época, ainda um embrião – aconteceu na Sala Ciro Ciari 

da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo, junto à avenida Dr. Arnaldo. Foi em abril de 2005. 

Várias razões levaram à escolha desse endereço: o PAVS é 

certamente uma das mais ousadas ações em Saúde 

Pública; além disso, a faculdade anfitriã abriga o Cepedoc-

Cidades Saudáveis (Centro de Estudos, Pesquisa e 

Documentação em Cidades Saudáveis), entidade cuja 

preocupação, em última instância, é a promoção da saúde e 

da qualidade de vida nos centros urbanos. O grupo do 

Cepedoc foi convidado por sua experiência em avaliação de 

projetos desse tipo e fez parte da equipe de gestão do 

trabalho. “Isso foi muito importante, porque vimos o projeto 

nascer, discutimos suas bases. E estamos fazendo sua 

avaliação”, diz Rosilda Mendes, 50 anos, secretária 

executiva do Cepedoc-Cidades Saudáveis, pesquisadora 

da Faculdade de Saúde Pública e integrante do Conselho Gestor do PAVS. 

Entre outros pontos, Rosilda fala da implantação do Projeto, do processo de avaliação, discute a 

continuidade das ações e avalia a importância de um conselho gestor. “Com tantas instituições 

importantes envolvidas, um conselho gestor facilitaria a continuidade dessa política de Saúde”, afirma. 

A seguir, trechos da entrevista de Rosilda.

Sensibilização

Nós tínhamos muito receio do tamanho desse projeto. E não era infundado. Já na primeira fase tivemos muitos 

problemas de gestão, difíceis de operar. Mas tínhamos um secretário, o Eduardo Jorge, que era um visionário. Ele 

falou “Dá para fazer, porque temos uma estruturação importante na rede de Saúde”. Ele já tinha sido secretário da 

Saúde, conhecia a rede melhor que ninguém. E o gestor da política é muito importante. No primeiro ano, fizemos 

reuniões em todas as regiões falando do programa. Em todas o secretário esteve pessoalmente. Falava para 50, 

80 pessoas. Fazíamos as reuniões com as subprefeituras, as coordenadorias, o pessoal da administração e da 

Saúde. Em todas as regiões, antes de o PAVS ser iniciado, era feita uma sensibilização, e o secretário estava lá, 

falando da importância do Projeto. Esse trabalho anterior, de sensibilização e informação, foi absolutamente 

fundamental para estruturar o PAVS em todas as regiões.

A importância do nível local

O PAVS contou com recursos que chegaram por meio do Verde e Meio Ambiente, mas só aconteceu porque a 



Saúde estava junto. Se a Saúde não liberasse os Agentes para participarem, se não fizesse um trabalho nas 

UBSs, isso não aconteceria. Ainda assim, tivemos muitos problemas de interlocução com a gestão, 

principalmente com as mudanças freqüentes. Acho que, por essa razão, o Projeto trabalhou muito pouco todos 

esses órgãos aqui, no nível central, subprefeituras, coordenação de Saúde e mesmo secretarias. O entendimento 

sempre se deu mais no nível local. Por exemplo, na primeira fase foram feitos muitos seminários, cada um deles 

com até duas mil pessoas. Todo o período de 2007 foi empregado para divulgarmos o Projeto, para envolvermos a 

comunidade, para falar “Olha, este é um esforço intersetorial”. Os seminários faziam parte da estrutura 

pedagógica, eles se davam ao mesmo tempo. O Educador, nas segundas-feiras e nas sextas, estava em 

concentração, recebendo formação com especialistas convidados pelo PAVS. Nos outros dias, ele ia para o 

território, para o campo, fosse para formar os ACSs – isso, o mais importante na ponta –, fosse para um seminário 

numa UBS, fosse fazendo visitas com os Agentes. O objetivo era dinamizar as relações em todo o território, e o 

Educador tinha autonomia para isso. Todas as instituições parceiras fizeram seminários integradores ao longo de 

junho de 2007, uma espécie de encerramento e balanço da primeira fase. Nós contamos 8.300 participantes na 

cidade inteira, reunidos nos espaços das subprefeituras, nos auditórios, nas igrejas, tudo o que havia no nível 

local. Isso era uma organização própria do gestor, das parceiras, que foram grandes implementadoras do PAVs.

 

Avaliação partiticipativa

O trabalho de avaliação não consistiu em apenas avaliar resultados. É o que chamamos também de avaliação 

formativa, avaliação de processos... Você vai avaliando todas as etapas para verificar se há algum problema na 

implantação do projeto. Se há, você o corrige imediatamente. Isso também é monitoramento para uma avaliação 

recursiva, participativa, do projeto. Essa metodologia, fomos nós que a desenvolvemos aqui. Para nós, o 

elemento participativo era muito importante e formamos um grupo de trabalho de avaliação com componentes de 

várias partes do Projeto. Doze componentes, e quem definiu o que avaliar foram os parceiros do PSF, a Secretaria 

do Verde, a de Saúde, a Flacso, o Pnuma... Avaliamos juntos todo o processo de formação dos Educadores, 

passo a passo, aula a aula, e depois avaliamos esses resultados lá, com os quase seis mil Agentes de Saúde. 

Fizemos um questionário para saber o que de fato tinha acontecido com eles.

E mais: aqui, na faculdade, fizemos várias sessões com grupos focais para saber o impacto do Projeto sobre os 

Agentes. Só não chegamos até a população; não sabemos qual impacto o Projeto teve sobre as pessoas. Talvez 

fosse um trabalho para ser feito um pouco depois; dar um espaço de tempo e, então, avaliar a repercussão.

Sobre a sustentatibilidade

A partir das respostas, estamos avaliando o quanto de mecanismos de fato criamos para garantir a 

sustentabilidade. Penso que essa incerteza diz respeito à política pública em geral. Quando você tem mudança, 

você corre o risco de ter interrompido um processo muito amplo, de muita importância... O Eduardo Jorge teve um 

olhar muito apropriado sobre essa questão. Quando você vê os resultados da avaliação, as pessoas dizem 

exatamente aquilo que o secretário imaginava: falam do seu crescimento, dizem “Eu estou totalmente mudado”. 

Quando fizemos o grupo focal, ouvimos “Eu mudei a minha forma de olhar para a questão de consumo, mudei a 

relação com o ambiente...”. Nós, pesquisadores, queremos sempre ver resultados, ver números. O secretário 

dizia “Se mudarmos o Agente de Saúde, faremos uma grande mudança”. E isso de fato aconteceu, o que é 

mostrado pelos dados. Por isso, não dá para dizer que em nível local os projetos vão parar porque termina a fase 

de apoio financeiro. A continuidade dependerá de mecanismos que estão sendo criados com as redes que estão 

aí, nos níveis da Saúde e das subprefeituras, no nível local. Vemos que o Projeto está criando uma possibilidade 

de replicabilidade, e algumas cidades já nos procuraram. Eles dizem “Por que não podemos incluir essa agenda 



ambiental na agenda da Saúde? Por que não podemos pensar em políticas públicas mais integradas?”. É o que 

muitas cidades, no Brasil e lá fora, estão se perguntando.

Conselho gestor

Penso que deveríamos ter dado mais atenção à gestão do Projeto, do ponto de vista de um olhar mais avaliativo. 

Nesse sentido, faltou a criação de um conselho gestor – uma idéia pensada lá no início –, que pudesse estar 

olhando para todas as interfaces e dando apoio a fim de se criarem os mecanismos de sustentabilidade. Porque 

são muitas e muito importantes as instituições que participam. A Opas, que é um organismo das Américas dentro 

da OMS [Organização Mundial da Saúde], a Flacso, que tem muita força política na América Latina, o Cepedoc-

Cidades Saudáveis, a Unifesp [Universidade Federal de São Palulo], a Santa Casa, o Santa Marcelina, as 

parcerias, o poder público com as várias secretarias, o Ministério da Saúde... É uma rede muito poderosa, com 

muita gente. Nós poderíamos tirar mais proveito da força dessas parcerias para a continuidade do Projeto. Esse 

conselho gestor, que teria representantes dessas várias instituições, desempenharia um papel articulador e de 

pensar a política. Ainda outro dia falávamos sobre isso; alguém dizia que há pessoas da Saúde que não sabem o 

que é o PAVS. Há subprefeito que está chegando e não quer nem saber. Alguém precisa chegar para eles e dizer 

“Olha, você faz parte desse processo e vai participar dele”. E não é o prefeito que fará isso; tem que ser um 

conselho gestor, com força e reconhecimento. Estou agora pensando menos na execução do PAVS; estou 

pensando mais no futuro.

A avaliação continua

No final da segunda fase, vamos perguntar aos Gestores o que eles fizeram; se estava de acordo com a 

expectativa que tinham. Vamos saber quantos projetos foram desenvolvidos ou estão em andamento. O ideal é 

que tivéssemos um tempo depois para pegar os desdobramentos na comunidade. Esperar um pouco e voltar com 

o processo de avaliação, desta vez medindo os resultados em relação ao Agentes de Saúde e à comunidade. 

Queremos ouvir esses atores, porque a riqueza desse material é muito grande como subsídio para pensar 

políticas. Não é para dizer “Deu certo”, “Não deu”, “É porcaria”, “É muito bom”. É para pensar de fato o que 

acontece quando você investe recursos em mudanças, quando você tem propósitos, quando você coloca muita 

gente para trabalhar em torno de um assunto. Vale a pena tudo isso que está sendo investido?



Capítulo VII

Região sul
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Região sul: o desafio do lixo e das águas

Uma cidade dentro da cidade. Dentre as regiões da capital paulista, a sul é a que possui a maior área, o número 

mais elevado de habitantes e o maior contingente de profissionais envolvidos no PSF. Os desafios relativos à 

preservação ambiental e à promoção da saúde são proporcionais ao tamanho da região – mas a criatividade e o 

empenho dos Agentes em melhorar a qualidade de vida da população, também. O lixo, uma das principais 

questões da zona sul, merece atenção à parte. Tanto que, ali, os 

moradores que acabam fazendo da recolha do lixo uma forma 

de sobrevivência vêm se organizando, na esperança de formar 

uma cooperativa. Nome, eles já têm: não são mais catadores; 

são “cuidadores do meio ambiente”. 

A sul é a maior das cinco coordenadorias de Saúde. Ganha em 

todos os quesitos: tem a maior área, cerca de um quarto do 

município. A maior população, 2,52 milhões de habitantes. O 

maior número de pessoas atendidas e profissionais envolvidos 

dentro do PSF (Programa Saúde da Família): são 75 Unidades 

de Saúde com PSF, 409 equipes e 2.184 ACSs (Agentes 

Comunitários de Saúde). A capacidade de atendimento dessas 

equipes é de 1,63 milhão de moradores, o que significa uma 

cobertura de 64,5%. A média de cobertura do PSF em toda a 

cidade é de 37,1%. Mesmo em áreas com as mesmas 

carências, como a zona leste, a cobertura não chega a 36%.

A Coordenação Sul apresenta outros diferenciais, como o maior 

número de parceiros do PSF (seis no total), enquanto a da zona 

leste tem apenas um. Além da extensão, a Coordenação Sul 

possui, dentro de seus limites, a maior área de mananciais, por isso 

as águas, o lixo e as ocupações ilegais estão entre os maiores 

desafios. A região abastece de água 5 milhões de pessoas da 

Grande São Paulo. “A área [de Parelheiros e Marsilac] é toda de 

mananciais, por isso a ocupação deveria ser estritamente 

controlada, mas não é”, afirma Walter Tesch, subprefeito da região. 

O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da área é dos 

menores da cidade, e a porcentagem de população favelada, 

16,8%, é a maior, segundo dados de 1996 da Prefeitura. Números 

serão atualizados com dados do movimento Nossa São Paulo

Enquanto Marsilac consiste praticamente em uma zona rural, com 

duas tribos de índios estabelecidas, a Coordenação Sul tem 

grandes favelas, como a de Paraisópolis, e alguns dos bairros mais 

violentos da cidade. Trata-se da única região onde a terceira causa 

de morte são os homicídios, depois das doenças isquêmicas do 

coração e as cérebro-vasculares. Em todas as outras regiões, a 

pneumonia é a terceira causa. 
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“Em algumas áreas, nós só conseguimos 

entrar com permissão do tráfico, e ainda 

assim entram apenas as mulheres, e para 

eventos rápidos”, diz Camila Pilósio Botelho, 

Gestora Regional do PAVS na região sul. 

Nessas áreas, não entra nem a coleta do 

lixo; ainda assim, os Agentes Comunitários, 

que são do local, conseguiram levar para 

“dentro” princípios e noções de cuidados 

ambientais ensinados pelos Educadores e 

Gestores do PAVS. “Os Gestores ensinam 

aos Agentes aquilo que aprenderam com o 

PAVS, e os Agentes fazem aquilo que sabem 

que podem fazer”, afirma Camila. 

Uma lista de projetos
Apesar dos desafios, a zona sul vem registrando, no Banco de Projetos, o maior número de intervenções e ações. 

Uma das iniciativas dos Gestores, Agentes Comunitários e moradores que chamou bastante a atenção foi o 

projeto que deu nome às ruas e colocou números nas casas de uma favela. “Antes, era apenas um aglomerado de 

três mil habitantes, sem endereço próprio nem identidade. Hoje são pessoas que moram na viela das Margaridas, 

na rua das Rosas, na rua dos Gerânios, com números nas portas feitos de lata reciclada”, diz Edir Daher Haddad, 

interlocutora da Coordenação Sul de Saúde junto ao PAVS.

Na lista dos mais de cem projetos, a maioria tem a ver com a água e o lixo, envolvendo coleta seletiva, 

identificação de pontos de entulho e o abandono indevido de materiais. “É o nosso maior desafio, porque estamos 

juntos das represas e as áreas são tão grandes que não há controle sobre o descarte indevido do lixo”, diz Camila.

O nome e o tema de alguns dos projetos ilustram a variedade e a diversidade das iniciativas que o PAVS está 

permitindo. Refletem as perspectivas de uma região gigantesca ainda bastante carente da presença do poder 

público. Além da reorganização dos catadores e da reciclagem do material, bem como de hortas e oficinas de 

sabão – atividades desenvolvidas pelo 

PAVS em todas as regiões da cidade –, 

chamam a atenção projetos e ações como 

“minha escola é um parque”, “formação de 

agentes socioambientais”, “confeccionando 

fornos solares”, “visitando e conhecendo 

áreas de mananciais preservadas”, 

“educação ambiental com teatro”, “oficinas 

de paz na comunidade” e “grupos de 

artesanato'.

Algumas UBSs da Coordenação Sul já 

tinham tomado a iniciativa de criar conselhos 

gestores nas unidades. Reúnem, além do 

gerente, um representante da comunidade, 

de alguma associação de bairro, alguém do 

PSF. “É um grupo de quatro a cinco 
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“Eu percebo que, com o PAVS, as pessoas souberam 
desenvolver métodos para preservar o meio em que 
vivem. Colocaram em prática as at ividades 
desenvolvidas; saíram da teoria e vivenciaram a prática 
de preservar, mudando conceitos, hábitos e atitudes, 
tendo até um consumo mais responsável. Aprendi 
várias coisas, dentre elas que, antes de colocar 
qualquer ação em prática, é preciso planejar; a lidar 
com opiniões e divergências distintas. Pude 
conhecer uma realidade local da região sul de São 
Paulo da qual eu não tinha conhecimento; 
descobri todo o sistema desenvolvido pelo 
SUS... O PAVS me ensinou que sou capaz de 
fazer diversas atividades que eu nem 
imaginava. Em algumas equipes de Saúde tive 
b o a  a c e i t a ç ã o ,  p o r é m  f a l t o u  
informação/divulgação da realização do 
Projeto dentro das equipes, pois o Projeto 
foi desenvolvido com os ACSs e não teve 
vinculação com a equipe técnica. Quanto 
ao futuro, acho que deveria haver 

representantes que tem um papel de Gestor Regional, de articular 

com a Subprefeitura, com alguns órgãos públicos”, diz Camila. “Com 

o PAVS, conseguimos implantar esses conselhos gestores em 

algumas outras unidades. A criação desses conselhos era a proposta 

inicial do PAVS para dar sustentabilidade ao Projeto, e aqui na sul 

tivemos a facilidade de encontrar alguns já montados.”

 

PAVS faz “diagnóstico imediato” das 

necessidades dos moradores
A Gestora Regional da região sul no segundo período do PAVS, 

Camila Pilósio Botelho, é arquiteta e urbanista. Especialista em direito 

ambiental, foi Educadora da parceira Cejam na primeira fase do 

Projeto. Camila, 27 anos, acredita que o PAVS constitui uma das mais 

importantes iniciativas que envolvem a população e o poder público e 

lidam com saúde e questões ambientais.

“O PAVS funcionou muito bem como uma ferramenta de diagnóstico 

imediato. Os Gestores Locais vão para a ponta e, junto com os 

Agentes Comunitários, identificam o problema e fazem rapidamente 

esse levantamento”, diz a Gestora. No entanto, Camila ressalta que 

“as soluções dependem do poder público e, muitas vezes, acabam 

emperradas”. “O papel mais importante do PAVS tem sido o de diagnosticar, levando para os gabinetes 

informações que as pessoas que estão lá em cima não enxergam”, reafirma. Como exemplo, ela cita o 

abastecimento de água. “Os responsáveis afirmam que o atendimento chega a quase 100% na zona sul, mas 

você vai de porta em porta e vê que há regiões aonde a água não chega a 40%, nem a 10%.” Camila imagina como 

ideal uma estrutura idêntica à do PAVS, com Gestores Locais e Agentes trabalhando na ponta e um colegiado 

politicamente forte para transformar os 

projetos em ações.

Camila mora na Vila Olímpia, próximo ao Parque 

Ibirapuera, e a Unidade Básica mais distante que 

visita – no ponto mais extremo da zona sul – fica 

dentro da área de manancial de Marsilac, onde está 

a UBS gerida pela Unisa (Universidade de Santo 

Amaro). “De Marsilac até Itanhaém são 38 quilômetros, 

e de Marsilac até a minha casa são 60 quilômetros. Fica 

mais perto eu descer para o mar do que voltar para casa”, 

ela brinca. Para estar às 10 horas na região de Parelheiros-

Marsilac, a Gestora conta que sai às 5h30 de casa, aí 

contando a espera em dois terminais onde geralmente é 

preciso aguardar mais de um ônibus, porque estão sempre 

lotados.

A seguir, trechos de sua entrevista.



“O Agente tem acesso a quase tudo, 

mas ao mesmo tempo não pode 

verbalizar muita coisa porque ele é 

morador da região. Sabe que, se falar 

algo a mais, sofrerá represálias, ele e a 

família.”

“Os Gestores ensinam aos Agentes 

aquilo que aprenderam com o PAVS, e 

os Agentes fazem aquilo que sabem 
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Ultrapassando fronteiras
“A exemplo de outras regiões da cidade, os Agentes 

da zona sul convivem com áreas controladas pelo 

tráfico. Em muitos lugares, não pudemos informar a 

população de que haveria uma ação. Em outros, nem 

pudemos entrar. Os eventos que fizemos foram 

pequenos, sem divulgação, só com a presença de 

mulheres, porque Gestor homem não entrava. Em 

uma área, mesmo com a 

Unidade de Saúde lá 

dentro, só conseguimos 

fazer uma oficina, e isso 

com horário para começar e 

p a r a  t e r m i n a r ,  e  

acompanhados de pessoas 

do bairro que nos seguiram 

para entrar e sair. 

“No caso da favela de 

Paraisópolis, lá há duas 

Unidades Básicas de 

Saúde, administradas pelo 

Hospital Albert Einstein, que 

é parceiro do PSF e mantém 

um programa chamado 

“Einstein na Comunidade”. 

Ali pudemos desenvolver 

muita coisa, mas em muitas 

unidades só contamos com 

a presença dos Agentes e dos Gestores 

Locais.”

Gestor e Agente fazem a ponte
“O Agente tem acesso a quase tudo, mas ao 

mesmo tempo não pode verbalizar muita 

coisa porque ele é morador da região. Sabe 

que, se falar algo a mais, sofrerá represálias, 

ele e a família. Mas os Gestores Locais vêm 

tendo uma relação admirável com os 

Agentes de Saúde. Os Gestores ensinam 

aos Agentes aquilo que aprenderam com o 

PAVS, e os Agentes fazem aquilo que sabem 

que podem fazer.” 

Lixo é o maior desafio
“O maior desafio dessa região é o lixo, como parece 

ser na cidade toda. Mas aqui nós estamos juntos das 

represas que abastecem grande parte da população. 

É mais preocupante; é chocante ver tanto lixo na 

água. Oficialmente, a coleta existe. Segundo a 

Ecourbis [empresa que atua na região], a coleta na 

zona sul atinge praticamente 100%, mas não é o que 

vemos no território. Há, sim, 

uma coleta, mas o problema 

são as muitas vielas e os 

becos estreitos onde o 

caminhão não entra. A 

população joga o lixo no 

córrego atrás das casas, 

porque é mais fácil fazer 

isso do que sair da viela e 

caminhar até a rua por onde 

o caminhão passa. Há um 

problema de educação e 

um problema da coleta. A 

Ecourbis garante que na 

favela de Paraisópolis a 

coleta atinge 100%, mas ali, 

como em muitas áreas da 

zona sul, além das ruelas 
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estreitas, há o controle do tráfico local, que não 

permite o acesso. Em algumas áreas de Paraisópolis, 

os lixeiros chegam a caminhar 20 quilômetros dentro 

da própria área para conseguir recolher todo o lixo 

desses locais onde o caminhão não entra. Ele vai a pé 

por um outro caminho, pega o lixo lá e o traz para o 

caminhão. Aí, vai de novo, carrega o que ele pode 

carregar.”

Tratores e “desfazimento”
“Como são áreas invadidas, acontece com freqüência 

o que a Prefeitura chama de 'desfazimento': as 

famílias são retiradas, os tratores derrubam tudo, e 

aquele lugar vira um ponto de entulho. Há projetos na 

região, como o 'Defesa das Águas', que participam 

desses 'desfazimentos': informam à Subprefeitura 

que alguém invadiu uma área e os tratores vão lá e 

derrubam tudo. Existe uma notificação, mas trata-se 

de uma população que, saindo dali, não tem para 

onde ir. Derrubam num dia, e no dia seguinte já há 

barraco sendo erguido.

“É muito difícil trabalhar com essa população, mas 

estamos sempre tentando. Há outro caso complexo, 

que é um conjunto de prédios da CDHU cujas obras 

foram paralisadas. Os prédios estão lá abandonados, 

com os vergalhões enferrujados para fora, sem 

acabamento, sem nada. São 12 ao todo, e todos 

foram invadidos. Há centenas de famílias, e nunca 

conseguimos entrar ali. Com muito esforço, 

os Gestores e Agentes tentam ações, como 

tirar pessoas doentes, mulheres grávidas, e 

levá-las até uma Unidade de Saúde. Antes 

disso, seria preciso fazer um trabalho de 

reinserção.”

Antes da paz, a dignidade
“A cultura de paz é uma questão muito ampla 

que acabamos exercitando às vezes sem 

saber, embora seja um tema que não 

conseguimos abordar diretamente. Porque 

nós estamos um passo antes. Ainda 

estamos tentando dizer que eles fazem 

parte da sociedade, que eles têm os 

mesmos direitos que eu tenho. Antes de 

tentar mediar qualquer coisa, é preciso trazê-los para 

perto, fazer com que se sintam parte integrante 

daquilo. Existem regiões na sul que têm associações 

de bairros, têm uma tradição de organização.

“O Jardim Ângela, por exemplo, que já foi o local mais 

violento, conta com uma mobilização com a Igreja 

Santos Mártires e o padre Jaime. Ele começou há 

muitos anos e agora está colhendo os frutos. É uma 

instituição respeitada e reverenciada. Mas, se você 

está na M'Boi Mirim, na avenida principal que corta 

toda a região, e desce duas quadras, vê uma outra 

situação: a violência retorna. Eu queria dizer que o 

PAVS está longe de resolver tudo, mas como 

diagnóstico imediato ele é uma ferramenta 

fundamental.” 

O papel dos subprefeitos
São Paulo está dividida em 31 subprefeituras. São 

“poderes executivos” descentralizados com o 

privilégio de diagnosticar de perto as prioridades e 

necessidades da região. Na construção do PAVS, o 

subprefeito tem o papel de avaliar as propostas 

trazidas pelos Agentes e Gestores e facilitar sua 

execução. 

Subprefeito, na prática, é o prefeito de sua região. 

Ninguém melhor do que ele para saber das demandas 

dos moradores, porque está ali perto. E ninguém mais 

indicado para conclamar outras secretarias quando a 



“A mudança foi significativa para os colaboradores. 
O olhar mais atento para as questões de saúde 
ambiental e a mudança de hábito para algumas 
ações foram bem resolutivos. Eu me aprofundei 
mais nas questões relacionadas à saúde e descobri 
o tesouro que é o PSF para as ações 
socioambientais com a saúde. Isso despertou um 
olhar interessante, o da preservação com 
prevenção e promoção, e agora percebo quanto é 
importante trabalhar saúde e ambiente; a 
importância do trabalho intersetorial. Com a 
Subprefeitura, a minha relação sempre foi muito 
tranqüila, e com as equipes de Saúde, também. A 
nossa instituição é muito respeitada, e isso ajudou 
a abrir portas. Para a continuidade dos projetos, 
penso que se devam usar os recursos do Fema 
[Fórum Empresarial para o Meio Ambiente] para 
viabilizar parcerias com outras secretarias e 
instituições.”

Jussara Cássia da Silva, 29 anos, graduada em Turismo com 
ênfase em Marketing e pós-graduada em Educação Ambiental, é 

gestora da região sul, contratada pela parceira Associação 
Congregação de Santa Catarina. 
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operação envolve uma diversidade de 

ações, como limpeza de córrego, retirada do 

entulho, coleta de lixo, caça a ratos, plantio 

de árvores e recuperação de áreas.

Uma vez convencido da importância dessas 

ações, o subprefeito desempenha 

importante função em suas execuções. 

Cabe aos órgãos e instituições que o 

cercam convencê-lo dessas necessidades. 

Nesse ciclo de realizações, o PAVS 

diagnostica os problemas e aponta, cobra e 

realiza as ações. Trata-se do mesmo 

mecanismo empregado pelos Agentes do 

Programa Saúde da Família, que levam aos 

gerentes de suas unidades as questões de 

saúde dos moradores. A diferença agora é que, formados e acompanhados pelos Gestores do PAVS, os Agentes 

também informam as famílias sobre questões ambientais, observam o entorno e propõem projetos e soluções.

Uma subprefeitura com desafios de cidade grande
O sociólogo Walter Tesch, 65 anos, é um dos 31 subprefeitos da capital. Tem várias especializações em questões 

ambientais no Brasil e em países da América Latina e afirma que a Subprefeitura de Parelheiros-Marsilac é seu 

primeiro cargo público. Trata-se de uma região 

especial, com 180 mil habitantes, o menor IDH da 

capital paulista e uma área de 353 quilômetros 

quadrados que inclui as duas grandes represas da 

cidade. Cerca de 5 milhões de pessoas da Grande 

São Paulo dependem da água que sai dali.

Na construção das diretrizes que norteiam o PAVS, o 

subprefeito é um ator de fundamental importância. As 

subprefeituras materializam a descentralização das 

ações do Executivo.

Tesch, como a maioria de seus colegas, considera o 

PAVS uma ferramenta fundamental para a construção 

de uma cultura de intersetorialidade. Mas pensa que 

poderia ter tido uma atuação mais próxima dos 

Gestores do PAVS, de modo que eles se inteirassem 

mais rapidamente do perfil da região.

A seguir, alguns dos comentários do subprefeito.

O PAVS fortaleceu a rede de Agentes 

Sociais
“Quando os Educadores vieram para cá, ainda no ano 
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passado, tivemos uma longa conversa, 

porque eles trabalhariam com o pessoal 

daqui e precisavam saber qual era o 

conceito de desenvolvimento local, bem 

como a nossa especificidade dentro da 

cidade. Eu disse: 'Vocês vão trabalhar com 

os Agentes Comunitários de Saúde; se há 

alguém com sensibilidade e interesse pela 

região, são eles. Eles sabem o que acontece 

aqui'. Nós fizemos questão de passar aos 

Educadores o máximo de informações 

sobre essa região, que é bastante diferente 

do conjunto da cidade. Eles contribuíram 

muito para melhorar a rede de Agentes 

Sociais, grupos que atuam em diversas 

áreas, mas que não tinham uma relação entre si. Eu estive presente no balanço da primeira fase do PAVS, em 

junho de 2008, e que aconteceu no Solo Sagrado, um espaço da Igreja Messiânica aqui, do bairro Jaceguava. 

Nossa preocupação era com a fragilidade dos APSs [Agentes de Promoção Social] e dos Agentes de Saúde. Pela 

apresentação, observou-se que os conceitos estavam bem assimilados. Os ACSs e APSs são mediadores muito 

importantes. 

“A questão principal nessa região toda é a água, uma qualidade ambiental que proteja esses mananciais, e isso 

eu vi contemplado na apresentação. O nosso território equivale a um quarto de todo o município de São Paulo. 

São 353 quilômetros quadrados, e toda essa área está dentro de área de mananciais. Há muitas ocupações 

irregulares, e é preciso convencer as pessoas de que respeitar os mananciais não é apenas preservar o 

fornecimento de água agora, é a preservação do trabalho no futuro para toda essa gente.

“A área é toda de mananciais, por isso a ocupação deveria ser estritamente controlada, mas não é. Trata-se de 

uma das áreas de mais rápido crescimento em São Paulo. O rio Caulim, que corre para a Guarapiranga, recebe 

afluentes contaminados por esgotos. O Estado age como pronto-socorro, como bombeiro, corre quando as 

moradias passam a ser ameaçadas pelo 

desmatamento. Condomínios são abertos ilegalmente 

na região, e, apesar da reação dos órgãos públicos, as 

ocupações crescem mais rapidamente que as 

decisões oficiais.

“Para os moradores, ocupantes, invasores, é difícil 

compreender que a área significa uma proteção às 

fontes de abastecimento de grande parte de São 

Paulo. A sobrevivência é o que conta, o que é 

compreensível. Dizer que cerca de 50% da água 

consumida em São Paulo vem de fora do município, e 

mesmo de fora do Estado, é uma informação que nada 

diz a eles.

“Daí a necessidade de um investimento muito especial 

nessa região, nas questões de proteção ao meio 
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ambiente. 

“Acho que o PAVS veio trazer uma grande 

contribuição. Mas os programas não podem ser 

apenas uma intervenção e pronto; precisam ter 

continuidade. Há muitos programas que se sobrepõem 

e que não se comunicam, não se completam. Os 

esforços são perdidos.”

Viela das Margaridas
A interlocutora da Coordenação Sul de Saúde junto ao 

PAVS, Edir Daher Haddad, 54 anos, é graduada em 

Odontologia e, como ela mesma gosta de se 

apresentar, “RH de desenvolvimento de coração”. Edir 

se entusiasma ao falar da iniciativa que garantiu uma 

denominação às ruas que antes não tinham nome e do 

envolvimento de Educadores, Gestores e Agentes de 

Saúde nas mudanças trazidas pelo Projeto.

Recuperação da cidadania
“Eu vi projetos muito simples que fizeram muita 

diferença na região sul, onde sou interlocutora da 

Coordenadoria de Saúde junto ao PAVS. Um deles 

aconteceu numa favela. Antes, era um aglomerado de 

três mil pessoas, sem endereço próprio nem 

identidade. As pessoas não tinham sequer como 

receber cartas e contas de luz. Com a parceria dos 

Gestores, os Agentes conseguiram colocar nome nas 

vielas. Hoje as pessoas moram na viela das 

Margaridas, na rua das Rosas, na rua dos Gerânios, 

com números nas portas feitos de lata reciclada. Os 

moradores recebem cartas na porta e já podem dizer a 

outras pessoas onde moram. Ou seja, é um projeto de 

recuperação da cidadania, também. Em outra ação, foi 

feito um concurso de logomarca para identificar quem 

fazia a reciclagem, e a imagem era colocada na porta 

daqueles que aderiram à iniciativa. Assim, os 

catadores que passavam sabiam que aquela família 

separava o lixo do reciclável. Os Gestores e os 

Agentes conseguiram conquistar o coração das 

enfermeiras, levá-las para os eventos na comunidade. 

E, juntos, montaram até uma barraca na feira para 

reflexões sobre como reaproveitar verduras, legumes. 

A questão da cidadania é muito forte nesse projeto. 

Fez com que moradores das periferias passassem a 
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perceber que são pessoas com direitos e 

poder de transformação.”

Segundo Edir,  toda a equipe da 

Coordenadoria Sul “abraçou inteiramente a 

proposta do PAVS”. “O secretário Eduardo 

Jorge trouxe a proposta no final de setembro 

de 2006, e todos nós fomos cativados. Como 

sempre gostei de ter trabalhado com ele, 

compramos a idéia de corpo e alma. 

Acompanhei o processo desde o começo. 

Começamos a pensar como trabalharíamos 

com os Educadores, com todos os desafios 

que viriam.”

Edir conta que selecionaram Educadores de 

“todas as tribos”, inclusive um professor de Educação Física que, apesar de não possuir um histórico com o tema, 

demonstrava muito entusiasmo. “Depois, começamos a trabalhar com os Agentes de Saúde. No começo foi 

fantástico, embora algumas chefias questionassem a saída dos Agentes, o tempo deles fora das funções 

tradicionais para acompanhar o curso. No final, acabaram entendendo e também abraçaram a causa.”

Segundo Edir, na região sul, no intervalo entre as fases I e II do PAVS – o segundo semestre de 2007 –, alguns 

parceiros mantiveram os Educadores por meio de recursos próprios, enquanto aguardavam a nova assinatura de 

contrato.

“Para mim, a essência do PAVS está numa frase do Eduardo Jorge”, diz ela. “'Se cada Agente comprar e aplicar na 

sua própria casa as idéias do PAVS, me dou por contente. Serão quase sete mil pessoas que mudarão suas 

atitudes na cidade de São Paulo.' A maioria dos nossos Agentes não só mudou a cabeça e a de seus familiares 

como foram além. Conseguiram mudar a cabeça das equipes da Unidade Básica de Saúde, que, às vezes, 

criavam mais resistências do que a própria população.” 

A partir de sua experiência no território com Gestores e Agentes, Edir se diz orgulhosa das escolhas que fez. “Eles 

são como meus filhos”, afirma. Esse sentimento “mais que fraternal” faz Edir acreditar que seus “filhos” 

compraram a idéia e que, de uma maneira 

ou de outra, farão o Projeto continuar. 

“Poderá até haver algum descuido ou 

alguma resistência dentro da Unidade, mas 

o Agente que absorveu a idéia vai 

prosseguir. O PAVS conseguiu plantar várias 

sementinhas, e elas já floresceram.” Como 

parceira desse trabalho, Edir considera que 

a Secretaria do Meio Ambiente ou a 

Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria 

de Assistência e Desenvolvimento Social – 

e, de preferência, todas juntas –, precisam 

aproveitar esse material humano que 

prepararam e essa estratégia que 

montaram. “Foi um investimento muito 
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Cuidadores do meio ambiente
Dezenas de catadores de material reciclável da Subprefeitura de Cidade Ademar, região sul da cidade, andam 

com um crachá no pescoço: “Cuidador do Meio Ambiente”. Em toda a área, eles são mais de mil, recolhendo 

toneladas de material que iriam para os lixões e que acabam vendendo para os ferros-velhos a preços muito 

abaixo dos do mercado. Com os Gestores do PAVS e os ACSs da região, eles criaram um programa de 

“fidelização” com os moradores e se reúnem na esperança de montar uma cooperativa. Enquanto isso não 

acontece, buscam um meio de vender “coletivamente” e ganhar auto-estima, trocando o estigma de catadores 

pelo nome de cuidadores do meio ambiente.

Marinalva Nunes da Silva, 58 anos, 21 filhos e seis netos, é uma das 

centenas de catadores que vivem na região de Cidade Ademar e 

Pedreira. Ela não sabe quantos estão vivos nem onde moram. Já foi 

faxineira, encarregada de serviços gerais, não há o que não saiba 

fazer em uma “casa de família”.

Para tentar fugir da concorrência, ela sai pelas ruas acompanhada 

do filho mais novo, Rafael, 15 anos, nas noites que antecedem a 

passagem do caminhão da Limpurb, quando as famílias colocam na 

calçada seus sacos de lixo. Sem uma carroça para fazer a coleta (a 

que Marinalva tinha foi roubada), mãe e filho carregam nas mãos o 

que encontram de reciclável: papelão, garrafas PET, qualquer coisa 

que o ferro-velho possa comprar. Depositam o material no minúsculo 

quintal da casa onde moram, para vendê-lo no dia seguinte. Na 

semana anterior, alguém roubara o papelão que conseguira juntar 

em dois dias. Mês por mês, Marinalva diz que tira R$ 100,00.

 

Quem ouve a história de Marinalva não imagina essa senhora de 

vestido azul bem cuidado e uma paz no semblante poucas vezes 

quebrada por um gesto de irritação. Com o crachá que a identifica 

como cuidadora do meio ambiente, Marinalva é uma das 

participantes do 4o Encontro de Formação de Catadores da Região 

de Cidade Ademar e Pedreira. É terça-feira, 08/07/08, início da tarde, 

e o auditório da Associação Congregação de Santa Catarina, na 

avenida Nossa Senhora do Sabará, está com lotação esgotada. 

Entre os realizadores desses encontros estão também o NGD-Sul 

(Núcleo de Gestão Descentralizada), da Secretaria de Verde e Meio Ambiente, a EMAE, a Rede Mulher 

Educação, a Agenda 21 Macro Sul e o PAVS. 


