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APRESENTAÇÃO

A
perspectiva ecossistêmica, para além da visão compartimenta-
da e repartida da vida, coloca-se no contexto das mudanças e
transformações que o mundo começa a experimentar, na auro-
ra deste terceiro milênio, diante da percepção de que a existên-

cia dos seres vivos, entre eles os humanos, só se manifesta plenamente na sua
totalidade, o que inclui a imensa e complexa teia de interações entre tudo o
que vive e existe no universo.

A cultura antropocêntrica que domina a civilização humana, sobretudo
no ocidente, criou o mito da hegemonia do homem sobre a natureza e a ilu-
são de que somos seres autônomos e independentes, como se a vida humana
pudesse existir sem os demais seres vivos e o meio físico que a cerca. Na ver-
dade, o que existe é uma total e irreversível relação de interdependência ente
os recursos naturais e uma junção indissolúvel dos fatores bióticos, abióticos
e antrópicos.

Tudo está ligado a tudo.
Por isso, este livro constitui uma extraordinária colaboração para a edifi-

cação de novos conceitos e paradigmas do novo pensamento contemporâ-
neo: holístico e universalista. Todavia, o advento de paradigmas inovadores
pressupõe mudança de mentalidade. Ou seja, é necessário mexer com a
mente das pessoas para estimular um jeito novo de pensar e de ver a realida-
de. E eis aí o grande mérito deste livro.

Mais uma vez, o Projeto Manuelzão, idealizado pelo Professor Apolo
Heringer Lisboa, contribui, pioneiramente, para introduzir no debate da polí-
tica ambiental e de saúde a visão ecossistêmica que redescobre os seres huma-
nos como parte da natureza. E, como um dos organizadores desta publica-
ção, o professor Marcus Vinicius Polignano logra reunir artigos e ensaios
capazes de evidenciar a centralidade do tema. 

Os autores nos informam que o binômio saúde-doença, na sua aparente
separação e mal compreendida dualidade, não se resume exclusivamente ao
que pode ocorrer com o nosso corpo, como se fora um ente vivo autômato,
mas que deve ser percebido enquanto parte de um ecossistema integrado a
todos os demais. Demonstram com exemplos e de forma didática que somos
parte inseparável tanto do mundo natural quanto do mundo cultural, ambos
com uma história de bilhões de anos. Integrados a este sistema complexo e
dele recebendo influências positivas ou negativas, dependendo do estado do
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meio ambiente e da nossa mentalidade, percebemos que estamos imersos na
dimensão evolutiva e cósmica dos meios físico,  biológico e social, do qual a
cultura política e econômica são partes. 

O meio ambiente está em nós, nos formou e forma, nos cerca, nos envol-
ve, nos alimenta, nos veste, nos abriga e nele podemos encontrar os elemen-
tos lúdicos da paz individual e coletiva da nossa saúde, enquanto seres vivos
integrados a todos os demais ecossistemas e em escala planetária. 

A ausência de uma abordagem holística, levando em conta o paradigma
da complexidade ecossistêmica, como preconizada neste livro, transforma a
doença e não a saúde no foco das preocupações governamentais e das políti-
cas públicas. Não por acaso, saneamento ambiental não está inserido na polí-
tica de saúde no Brasil. Os recursos destinados ao saneamento crescem por
pressão legitima da demanda e de lobbies de duvidosa idoneidade e entram
em disputa com os da rede assistencial e vice-versa, numa competição
incompreensível. A degradação ambiental de nossos rios, pelo lançamento in-
natura de esgoto e de outros efluentes indesejáveis, aguarda tratamento para
que tenhamos as águas da saúde, da irrigação saudável, da volta dos peixes e
do nado das crianças.

Sem um meio ambiente saudável, a medicina preventiva, já relegada a
plano secundário, é incapaz de cumprir seu papel e evitar as doenças provo-
cadas pela degradação ambiental. Este contexto, lamentavelmente, reforça o
paradoxo de a saúde estar subordinada à doença, aquela em função desta. 

Engenheiro Florestal, Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais de 2003 a 2010
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INTRODUÇÃO

C
omo todas as demais espécies, os seres humanos vivem em ecossis-
temas criados pelos seus acúmulos culturais, onde desenvolvem
habitats e nichos cada vez mais sofisticados, mas nunca deixam de
ser uma espécie animal. E mais, compreendemos que a espécie

humana vive em sistemas econômicos que completam seu meio ambiente e
necessita do meio ambiente para sua sobrevivência individual e social. Esta espé-
cie poderia ser sujeito de uma grande obra ambiental, utilizando as ciências e tec-
nologias no cuidado com a natureza, da qual é sua parte consciente. Precisamos
ter uma visão biocêntrica de gestão de nossa sociedade, respeitando o direito das
demais espécies aos ecossistemas, que irão nos beneficiar sempre, e renunciar a
uma postura antropocêntrica insustentável. Daí a importância que atribuímos à
transformação da mentalidade cultural.

Ao focarmos inicialmente as atividades do Projeto Manuelzão da Universi dade
Federal de Minas Gerais no território da bacia hidrográfica do rio das Velhas, em
Minas Gerais, o fizemos com objetivos metodológicos e estratégicos bem claros.

Criticando a visão aleatória e assistencialista de tratar o processo saúde-doen-
ça feito pela saúde pública brasileira, subordinada aos programas centralizados
governamentais e do Estado, propusemos o enfoque da Saúde Coletiva, com a
visão ecossistêmica da saúde humana subordinada a conceitos ecológicos.

Isso levou o Projeto Manuelzão a construir conceitos colocando a água no
centro da questão ambiental e a questão ambiental no centro da questão econô-
mica. Desenvolvemos uma linguagem compatível em qualquer parte do planeta.
Adotamos o território das bacias hidrográficas e os ecossistemas no centro da geo-
grafia política e da vida. Fomos percebendo a base mais profunda da vida no ter-
ritório geológico e nas águas, como suportes da biodiversidade, ela própria reflexo
de uma realidade sistêmica universal, natural e cultural. As águas nos levaram a
compreender melhor a globalização. O ciclo hidrológico, as correntes marítimas,
as migrações de aves e peixes pelos rios e mares são exemplos de que a vida na
Terra não obedece fronteiras criadas pela divisão político-administrativa dos paí-
ses. A natureza da gestão ambiental também não se subordina à lógica territorial
da divisão político-administrativa internacional e dos países.

Costumamos dizer que a bacia do rio das Velhas nos deu régua e compasso,
de onde estamos partindo para uma atuação mais extensa, com mais base territo-
rial, sem a qual não sobrevivemos, pela natureza do nosso empreendimento e seus
fundamentos políticos e metodológicos. Pretendemos agora inaugurar um novo
momento universal e internacional, rompendo a exclusividade de atuação na bacia
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do rio das Velhas, sem abandoná-la, pois é o nosso berço e referência mais intensa.
O Projeto Manuelzão é fruto desta visão ética, política e filosófica. Visão que

procura equacionar e resolver a contradição entre a questão social e a questão
ambiental; entre a natureza e a consciência; entre economia e biodiversidade;
entre saúde humana e a saúde dos ecossistemas. Ele se consolida como alternati-
va de construção de políticas transformadoras da sociedade e das relações huma-
nas com o meio ambiente. Suas atividades têm possibilitado a elaboração de pro-
postas políticas inovadoras dentro de uma perspectiva transdisciplinar.

A democracia que praticamos é fruto da coesão molecular de nossa propos-
ta, de fácil compreensão, que possibilita a autonomia de ação em torno do terri-
tório da bacia hidrográfica e da “volta do peixe”, constituindo a água um elemen-
to central de mobilização e de monitoramento do processo de transformação da
mentalidade cultural humana. Esta proposta abriu caminho para a construção de
um imaginário político e filosófico de articulação entre ações internacionais de
diversos atores que, a partir de suas atividades específicas, contribuam para uma
proposta de governo da Terra, aliando ciência, sociedade e sonhos.

Este livro apresenta a evolução do pensamento do Projeto Manuelzão no
campo da abordagem ecossistêmica em saúde nos últimos 16 anos. Mostra a evo-
lução do pensamento complexo tendo como o eixo a relação saúde e ambiente,
economia e ecologia.

Assim, nos primeiros capítulos, procuramos discutir os conceitos e a evolução
dos conceitos de saúde, em especial da saúde coletiva, que moldaram a nossa forma
de enxergar e interpretar a questão. A partir desses conceitos, procuramos demons-
trar a nossa prática focada na visão ecossistêmica num território geoambiental.

Na construção dos capítulos deste livro procuramos desenvolver conceitos
que se aplicam ao entendimento amplo da relação da sociedade humana com a
sua ação transformadora da natureza, produzindo efeitos sinérgicos e sistêmicos
em todo o planeta, comprometendo a vitalidade e a saúde de toda a biodiversida-
de, inclusive do próprio ser humano.

Um outro esforço foi o de demonstrar a necessidade da interface dos saberes,
dos profissionais e da sociedade para atuar em sistemas complexos envolvendo a
relação saúde-ambiente, e isso passa necessariamente pela construção da transdis-
ciplinaridade.

Esperamos, ao final, oferecer ao leitor uma visão crítica e sistêmica da abor-
dagem ambiental que possa ajudar a construir novos modelos interpretativos e de
intervenção no que denominamos de abordagem ecossistêmica em saúde.

Coordenadores do Projeto Manuelzão
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Saúde coletiva versus saúde pública:
a visão ecossistêmica na construção de

sistema de saúde

1. Introdução 

O
esforço de compreensão do processo saúde-doença tem uma
longa história, do xamanismo até o pensamento complexo
contemporâneo. Sucessivas teorias guiaram a humanidade
em momentos da longa travessia, na busca de explicações à

curiosidade natural que o advento da consciência criou no Homo sapiens. E
muitas outras teorias mais poderosas e abrangentes surgirão. Desde as con-
cepções mágicas e divino-demoníacas que se enquadram no xamanismo, de
uma linha de racionalidade religiosa, fomos passando por um período de
transição à racionalidade científica, com teorias como da geração espontâ-
nea, dos miasmas, da microbiana, da ecológica, da determinação social e,
mais contemporaneamente, a visão ecossistêmica da saúde coletiva. Todos
esses períoddos, ainda existentes hoje, na forma característica ou mesclada,
tiveram seu auge mundial, e correspondem a diferentes concepções e visões
de mundo. 

A abordagem clínica dos fenômenos, com enfoque individual, contrasta
com a abordagem que veio a ser feita pela epidemiologia, que analisa o perfil
coletivo dos fenômenos. Foram um considerável avanço os estudos de John
Snow na Inglaterra, em meados do século XIX, quando, pesquisando uma
epidemia de cólera em Londres, por encomenda governamental, criou os fun-
damentos científicos desta nova disciplina, a Epidemiologia. Suas conclusões
apontaram para a responsabilidade dos esgotos lançados no rio Tâmisa, cujas
águas eram utilizadas no abastecimento da população de Londres. 

Os estudos da história natural das doenças infecciosas transmissíveis e
das parasitárias, descrevendo conceitos como ciclos, hospedeiros,
vetor/transmissor, agente etiológico e outros, marcaram a história da medi-
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cina e da epidemiologia, representando um avanço científico e a superação
das teorias anteriores, como da geração espontânea e dos miasmas.

A abordagem clínica, a unicausalidade, a tríade ecológica têm uma abor-
dagem compatível, seja com a determinação basicamente biologicista ou reli-
giosa dos fenômenos, a partir do corpo e dos órgãos, degenerando ou sendo
invadidos por alguma causa externa, enquanto a epidemiologia e a multicau-
salidade se abrem a uma abordagem com enfoque coletivo e plural, demons-
trando, pela sua complexidade, um avanço nas considerações anteriores sem,
no entanto, excluir essas considerações.

Historicamente, essas teorias se enfrentaram e, ainda se enfrentam, de
forma dicotômica, excludentes entre si e de um possível terceiro termo da
equação. Na multicausalidade, por exemplo, a abordagem pode ou não
incluir a concepção social como uma de suas variáveis constitutivas. Não são
sinônimas, mas podem se entender. Também a epidemiologia, embora tenha
um enfoque coletivo, não necessariamente esse enfoque inclui a teoria da
determinação social do processo saúde/doença. Em geral, cada teoria procu-
ra engolir a outra, desconhecendo seus elementos agregadores. Pois até aqui
tem predominado a lógica formal excludente de A não é não-A, que prevale-
ceu desde o sucesso da física clássica com Isaac Newton e outros, entre os
séculos XVII e XVIII. Nessa lógica, não existe T, um terceiro termo que é, ao
mesmo tempo, A e não-A. O termo T é sistematicamente o terceiro excluí-
do.

Com a física quântica, cuja descoberta mudou o mundo anterior, new-
toniano, da física clássica, trazendo à cena as conseqüências das descobertas
de Einstein e Max Planck, se trabalha com a complexidade: o indeterminis-
mo; a causalidade geral e a descontinuidade. A lógica quântica trabalha com
níveis de realidade diferentes, faz a crítica da causalidade local e da continui-
dade da física clássica. 

Os níveis de realidade são descontínuos, possuem leis próprias, leis estas
que surgem junto com o próprio surgimento dos níveis na evolução do
Universo. E se articulam numa coerência descontínua. Por exemplo: para A
e não-A, faz um termo T, que pode se relacionar enquanto T com T¹ de outro
nível contíguo com um par A¹, e não-A¹; depois T¹ se articula com T² junto
com A² e não-A², e assim são os diversos níveis de realidade.

Interessante a analogia e a comparação com as pesquisas de opinião
pública, que são estratificadas, pois cada estrato representa um nível diferen-
ciado de percepção e tem peso diferente em termos de quantum populacional.
É uma forma de percepção de níveis de realidade, acoplados como as cascas
de uma cebola. 
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O marxismo assumiu o isomorfismo em relação à física clássica e caiu na
tentação de imaginar a vida social com a perfeição e a simplicidade de um
relógio ou a previsibilidade das órbitas do nosso sistema solar. Essa visão colo-
ca os fenômenos num mesmo nível de realidade, imaginando a continuidade
e, assim, tentaram predizer o futuro da humanidade. O resultado nesses
casos sempre é catastrófico. Exemplo: produziu-se um capitalismo de
Estado, com acumulação primitiva de Estado e ditadura, na suposição de
construção do socialismo. Primeiro, supuseram que A (capital) e não-A (tra-
balho) eram excludentes, construindo a ideologia comunista da luta de clas-
ses, na verdade uma redução do conceito de Marx; segundo, só admitiam um
nível de realidade e não percebiam outros níveis nem o termo T um nível
acima, de caráter includente, que permitiria construir o socialismo democrá-
tico, sem eliminar por decreto o capitalismo, incorporando-o como parte
constitutiva do processo de sua própria transformação, como, brilhantemen-
te, compreendeu Karl Kautsky em seu livro “A ditadura do proletariado”,
uma crítica do bolchevismo. Na lógica quântica A pode ser não-A; e há T, o
terceiro incluído. 

O que vem a ser lógica? Lógica é a ciência que tem por objeto de estudo
as normas da validade, da “verdade”. O pensamento complexo da transdisci-
plinaridade tem uma outra lógica, diferente da lógica clássica e os seguintes
pilares: 1) Admite os níveis diferentes de realidades; 2) Complexidade; 3) O
terceiro termo incluído T. Esses três pilares determinam a metodologia trans-
disciplinar.

Um raciocínio que contribui para a construção do terceiro termo inclu-
dente e de superação da dicotomia entre as concepções biologicista e da
determinação social do processo de saúde/doença é o seguinte: a natureza
tomando consciência de si produz a cultura, uma segunda natureza huma-
na, que condiciona a primeira. Como exemplo, criou o matrimônio. A cultu-
ra e a biologia são inseparáveis estruturalmente e, portanto, nenhuma con-
cepção poderá excluí-las de uma abordagem integrada. A pulsão biológica
natural, construída nos processos evolutivos, passa, necessariamente, a ter
que se entender com os processos socioculturais da segunda natureza. 

A forma excludente do questionamento da primeira teoria ecológica, a
que trata dos ciclos parasitários dos hospedeiros, dos vetores, dos agentes
etiológicos, feita pela teoria da determinação social, precisa ser revista à luz
de nova lógica. A crítica que a teoria ecossistêmica de Saúde Coletiva possa
fazer da teoria da determinação social e da primeira teoria ecológica - Tríade
ecológica de Leavell e Clark – não poderá incorrer nesse equívoco metodoló-
gico. Nosso método de pesquisa não inclui, necessariamente, ou, obrigatoria-
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mente, a exclusão dos elementos de níveis inferiores que possam compor
nossa teoria; pelo contrário, é nossa fonte de informações, no metabolismo
da construção da transdisciplinaridade.

No livro Saúde na Sociedade (Breilh e Granda, 1986) publicado pela
Abrasco, no Capítulo 1: Introdução ao método de investigação epidemioló-
gica, há um subcapítulo: Notas teórico-metodológicas - página 13, que ela-
bora de forma didática a questão básica da metodologia de investigação.
Trata as diferenças entre os métodos clínicos e epidemiológicos: 1) método
clínico é um sistema de pensamento ligado ao indivíduo. Os limites da prá-
tica clínica estão na investigação do indivíduo, no DNA ou no meio imedia-
to ou familiar. Por isso concentra as atenções nos sistemas orgânicos-biológi-
cos do indivíduo; 2) o método epidemiológico estuda o processo saúde-doen-
ça em sua dimensão coletiva, não, necessariamente, social. Na epidemiolo-
gia, as doenças são produto direto ou indireto das condições coletivas de exis-
tência da sociedade. 

A teoria da determinação social do processo saúde/doença enuncia os
obstáculos da epidemiologia tradicional na interpretação científica do pro-
cesso saúde-doença e das concepções de causalidade. Temos: 1) a origem posi-

Na epidemiologia, as doenças são produto direto ou indireto das condições coletivas de
existência da sociedade. Foto: Diego Lara.
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tivista da epidemiologia – trata de fatores sem estudar as suas relações inter-
nas. Exemplo da tuberculose. Seriam vários fatores, vistos como abstrações,
como aglomeração, desgaste físico, alimentação, sono, mas a relação entre
estes fatores não é estudada; 2) a visão de uma sociedade composta como
agregado de elementos homogêneos, naturais, o caráter ecológico da socieda-
de e do meio ambiente em que se desenvolve. Assim, afasta a determinação
econômico-social dos fenômenos de morbi-mortalidade. 

Essa naturalização ou ecologização dos aglomerados humanos e seus
problemas, que seria característica da tríade ecológica de Leavell e Clark
(1976), entraria em confronto conceitual com a diferenciação introduzida
naquela sociedade pelos processos socioeconômicos, como classes sociais e
processos de trabalho, segundo a teoria da determinação social. Interessante
que a recíproca também deveria ser percebida na crítica e geralmente não é;
fica sendo uma oposição mecânica de negação. Isso porque a teoria da deter-
minação social não percebe a condição ecossistêmica da Saúde Coletiva,
como a realidade social construída pela segunda natureza do habitat huma-
no, e, portanto, não-natural e socialmente determinada. Transformaram sua
crítica num panfleto anti-capitalista. Foi por isso que se omitiram na crítica
do socialismo real, não percebendo que era capitalismo de estado.

E mais: o desconhecimento das características da questão social, como
determinantes, como classes, processo de trabalho, salários, insalubridade
etc., levaria a concepção ecológica a uma postura conservadora e de apoio ao
sistema de exploração.

Para a teoria da determinação social, a teoria da tríade ecológica se baseia
num sistema equilibrado (saúde) no qual a normalidade é o equilíbrio e não
a mudança, que traria ou seria a doença. Fica, então, uma percepção diferen-
ciada entre a teoria da tríade ecológica e a teoria da determinação social. A
teoria da determinação social não leva na devida conta a proposição ecológi-
co-biológica, antes excluíndo-a que integrando-a, atribuindo o conjunto dos
fenômenos do processo saúde-doença às diferenças entre classes sociais e suas
conseqüências patológicas. Caberia a pergunta: numa eventual sociedade
comunista no mais alto grau de desenvolvimento, que seria a sociedade anar-
quista sem classes, não haveria doenças? Caso a resposta seja afirmativa,
seria a confirmação da teoria ecossistêmica de Saúde Coletiva. Pois não have-
ria exploração e discriminação social, seria de supor qualidade de vida e renda
suficiente para uma distribuição saudável. Caso contrário, seria a negação do
princípio de que as doenças seriam consequência da sociedade de classes. Este
é o preço que se paga com a aplicação da lógica clássica da exclusão do tercei-
ro termo que ela não inclui em sua equação e, portanto, não pode enxergar. 
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Vamos fazer aqui alguns comentários atribuídos às três teorias de causa-
lidade no processo saúde-doença: unicausalidade, multicausalidade e a tríade
ecológica de Leavell e Clarke.

1) Unicausalidade – Atribuiria causa única colocada fora do organismo
agredido. O exterior comandaria, gerando o temor à invasão, seja dos fluídos
miasmáticos invisíveis, dos demônios, maus olhados, mais tarde micróbios,
produtos tóxicos ou outros, que como setas malditas realizariam seja o cas-
tigo dos deuses, seja a maldição do capitalismo.  

2) Multicausalidade – consolidada na década de 1960. A complexidade
das relações sociais e tecnológicas propiciou essa mudança. Macmahon
(1975), um dos seus teóricos, dizia que “a epidemiologia pretende ter o pro-
pósito prático de descobrir as relações que ofereçam possibilidades para a pre-
venção da doença. Não somos capazes, muitas vezes, de descobrir algum
poder ou conexão necessária, alguma qualidade que ligue o efeito à causa e
faça com que um seja consequência infalível da outra”. A teoria da multicau-
salidade não pode fornecer as causas fundamentadas, mas uma resposta prá-
tica, segundo os críticos da teoria da determinação social, como cortando
cadeia de variáveis. Somente a teoria da determinação social teria a graça de
tudo explicar. E o pior é que não explica, como veremos.

3) Tríade ecológica de Leavell e Clark – segundo Breilh (1986) seria uma
variante mais dinâmica da concepção multicausal. As causas se ordenariam
em três possíveis categorias que intervêm ou condicionam o aparecimento e
o desenvolvimento da doença. Estes três fatores são: o ambiente; o hospedei-
ro; o agente etiológico. Exemplo: falta de alimentos (desequilíbrio ambien-
tal); baixa de resistência às infecções (hospedeiro); ativação do bacilo de Koch
(agente), tudo isso provocando o desequilíbrio do organismo do indivíduo e
o aparecimento da tuberculose. (Leavell e Clark, 1976)

Segundo seus críticos, filiados à teoria da determinação social, essa con-
cepção ignora a categoria social do homem. Considerando-o um fenômeno
ou categoria meramente biológica, escondendo-se as determinações sociais
de produção.

Uma réplica às concepções tradicionais sobre a produção da doença foi
desenvolvida por Thomaz Mc Keown (1976) a partir do fenômeno da tuber-
culose na Inglaterra. Esse estudo teve grande importância ao ficar comprova-
do que a tuberculose sofreu impacto muito pequeno com a introdução da
estreptomicina, mas que cedeu, principalmente, por causa de mudanças na
qualidade de vida. Em resumo, Mc Keown consegue superar as limitações da
epidemiologia tradicional e não parte do individual para tratar de compreen-
der o particular e o geral. Procede inversamente na colocação do problema do
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processo saúde-doença. Essa conclusão é muito importante para a teoria da
determinação social das doenças, mas também permite criticá-la tanto como
uma volta a unicausalidade, quanto uma conclusão a favor da concepção
ecossistêmica em Saúde Coletiva.

Tem sido comum o questionamento da concepção ecossistêmica da
Saúde Coletiva com argumentos utilizados no passado contra a teoria mul-
ticausal da Tríade ecológica de Leavell e Clark. Já expusemos que essa rejei-
ção em bloco feita com a visão excludente da lógica clássica é incompatível
com a construção do conhecimento da realidade complexa. A teoria da Saúde
Coletiva supera em complexidade a teoria da Tríade ecológica, pois assimila
boa parte da crítica construída pela teoria da determinação social. Por outro
lado, fizemos a crítica da visão isomórfica que a teoria da determinação social
herdou da assimilação acrítica do classicismo da visão marxista, herdada da
influência gigantesca que sofreu da física clássica newtoniana, como da con-
tinuidade e da previsibilidade dos fenômenos. 

A teoria da determinação social do processo saúde-doença, com prepon-
derante influência de correntes marxistas, tem história análoga às de outras
disciplinas e ciências. Embora contribuam para o avanço do pensamento
humano, tornam-se conservadoras no momento seguinte. A busca das cau-
sas das doenças tem sido o motor das teorias explicativas desses processos.
As teorias de causalidade mais importantes podem ser classificadas em uni-
causais, multicausais e a tríade ecológica. No século XX, a teoria da determi-
nação social do processo saúde/doença questionou fortemente as concepções
anteriores, fundadas nas descobertas científicas a partir de Louis Pasteur,
Robert Koch e outros, cujas teorias tinham embasamentos científicos e foco
nos aspectos orgânicos e individuais.

2. Os conceitos de saúde e a construção de sistema de saúde

O divisor de águas dos nossos dias, quando o tema é saúde, se situa entre
a teoria da determinação social e a teoria ecossistêmica. Em outras palavras:
entre a Saúde Pública e a Saúde Coletiva, conceitos que se tornaram diame-
tralmente opostos, mas, cujas fronteiras conceituais, estão sendo dissimula-
das pela teoria hegemônica, que é a da Saúde Pública. No Brasil, é o caso do
Sistema Único de Saúde (SUS), condicionado aos interesses das elites e de
Estado, onde os interesses da população entram como coadjuvantes. Na
constituição do SUS, o interesse dos lobbies da indústria da doença nos con-
tratos de fornecimento universal de equipamentos, insumos e instalações é
camuflado dos nossos olhos, como o é a face oculta da Lua. Jamais o SUS
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teria sido implantado apenas pela pressão popular, mesmo porque a sua pro-
posta não é de Saúde Coletiva, e, sim, de extensão de cobertura, um apelo
que pode ser assumido pelo populismo sem comprometer o processo de
dominação.

O sanitarismo oficial, vertente da Saúde Pública que dirige o SUS, abri-
ga diversas correntes de interesses mais que de pensamentos, todas oriundas
da esquerda. Elas ascenderam politicamente no enfrentamento do modelo
hospitalocêntrico e do cruel e prolongado abandono das classes sociais de tra-
balhadores urbanos e rurais. Tem ele, reconhecemos, um caráter progressista
democrático-burguês, assumindo a teoria da determinação social do proces-
so saúde/doença, fazendo uma leitura marxóide e propondo a simplificação
e generalização da prestação dos serviços assistenciais de massa. Propõe a
extensão de cobertura assistencial e a atenção primária, através dos mecanis-
mos que hoje se consolidaram no SUS, anunciando o acesso universal em
igualdade de condições e a equidade na qualidade dos serviços como pilares
do sistema. Vai além: garante legalmente o acesso aos serviços na categoria
de altos custos e a atenção hospitalar de nível terciário e quaternário. Foi um
avanço importantíssimo sobre o modelo anterior, embora esse acesso seja
muitas vezes garantido apenas virtualmente e seja letra morta, como o prin-
cípio da equidade. Participei pessoalmente desse momento político profícuo
de fundação do SUS. Contribuí e o conheço profundamente, tendo me afas-
tado dele no processo de construção da alternativa ecossistêmica. Mas é
necessário afirmar e grifar: a Saúde Publica brasileira morreu na praia, foi até
onde podia e ficou prática e conceitualmente aquém das necessidades e das
possibilidades históricas, se degenerando e inchando.

Essas correntes começaram lentamente a ocupar o aparelho de Estado,
ainda no período da ditadura militar, e com sua racionalidade de Estado tive-
ram sucesso burocrático. Só perdem a fleuma quando a população conside-
rada despolitizada e ingrata denuncia o SUS diante do desatendimento. Elas
habituaram-se ao uso do Sistema Único de Saúde como solução de controle
político-social para as massas pobres ou discriminadas, o que traz legitimida-
de institucional ao Estado e a eles, perdendo, a partir daí, qualquer papel
transformador e crítico diante do sistema político-econômico. Hoje, são ape-
nas os teóricos do Estado, gerindo no interesse do sistema as questões sociais,
políticas e econômicas que giram em torno da assistência médica e do discur-
so ideológico sobre a saúde. Foi o que sobrou ao atingirem o topo institucio-
nal e anunciarem o fim da história! Impacientam-se diante dos questiona-
mentos ao SUS e assumem atitudes repressivas diante dos episódios de revol-
tas individuais ou coletivas ao mau atendimento dos serviços públicos. Todo



17

debate conceitual os irrita, o que é tanto compreensível quanto inaceitável.
Na prática, estão dizendo: “o SUS em si é bom, em mim não”. 

Pessoalmente optaram pelos melhores planos médicos, receitando o SUS
para as famílias dos outros. No caso específico da assistência médica, não sig-
nifica dizer que a opção dos dirigentes do SUS pelos planos médicos seja um
bom negócio ou que atribuem qualidade a esses planos, nem que tudo no
SUS não funciona. Nossa crítica não tem essa linearidade e superficialidade.
A discussão é mais séria. É até muito comum os ricos se utilizarem do SUS
para eventuais procedimentos de alto custo, passando por fora das chamadas
portas de entrada do sistema, e isso ajuda a fortalecer o clientelismo político
para os dirigentes do país junto aos mais ricos ou eleitores de classe média. 

Frequentemente nos enganamos ao supor que o clientelismo beneficia
prioritariamente ou somente aos pobres. Empresários ricos e líderes políticos
não jogam voto fora, vendem-no caro e o comercializam. Vide o compulsivo
e amplo financiamento de campanhas eleitorais e as contrapartidas a esses
apoios.

Não sei se a denominação apartheid social seria perfeito para designar a
sociedade que estamos construindo com as desigualdades qualitativas de
acesso à educação, à assistência médica, aos transportes públicos, à distribui-
ção de renda, na propaganda e qualidade supérflua voltada ao consumo de
massa, na construção de moradias, na geografia dos bairros, nos nomes-mar-
cas de supermercados e nas opções dirigidas para canais de televisão etc.  O
livre arbítrio torna-se um truque.

Conceitualmente, como analisar todas essas diferenças de pensamento
sem partir para a desqualificação política e moral dos diferentes? Recorremos
ao educador Neidson Rodrigues (2003), recentemente falecido, brilhante pro-
fessor da FAE/UFMG, em seu livro “Glórias e misérias da razão: deuses e
sábios na trajetória do mundo ocidental”. Este livro nos apresenta sua expo-
sição no concurso para professor titular, sendo uma edição póstuma, resulta-
do de um esforço digno de admiração de sua apaixonada esposa Marilene
Rodrigues. Tive o privilégio de ser seu aluno no curso de mestrado, na disci-
plina Teoria do Conhecimento, e ter me tornado amigo desta família. Sua
morte tão prematura foi um desperdício trágico de um talento invulgar.

Neidson discorre sobre a racionalidade tanto do pensamento religioso
quanto do pensamento científico. Fala da racionalidade religiosa e da racio-
nalidade científica enquanto esforço humano em decifrar os fenômenos.
Considera que, em todas as sociedades, há uma concepção de mundo preva-
lente, que estrutura o conjunto da vida e lhe dá a sua qualidade. Ele estuda
as concepções de mundo até aqui existentes, a religiosa e a científica, e afir-
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ma que nada escaparia dessa determinação. Mas dentro de cada concepção
de mundo surgem visões de mundo diferenciadas. As visões de mundo sur-
gem de grupos diversos, como classes sociais, igrejas, partidos, regiões,
momentos vividos etc. Se um grupo desses predomina socialmente, a sua
visão de mundo poderá se expandir e assumir o poder, subordinando-se a ela
as demais visões de mundo numa dada concepção de mundo prevalente. Esse
processo é permanente e mutante ao longo da história. No mundo egípcio e
hebraico a concepção de mundo prevalente era a de racionalidade religiosa;
na Grécia nasceu a concepção de mundo com predominância da racionalida-
de científica. Numa mesma região, país ou nação podem conviver as duas
concepções de mundo. A intolerância e a violência crescem quando há von-
tade e ação visando eliminar as concepções e visões diferentes, negando a
diversidade cultural. 

3. A construção de um novo modelo de sistema de saúde

O Projeto Manuelzão surgiu no processo de crítica à teoria da Saúde
Pública e ao SUS, enquanto concepção sanitária para o consumo das classes
dominadas. Essa crítica se respalda no desenvolvimento da teoria ecossistê-
mica de Saúde Coletiva, que é capaz de metabolizar aspectos positivos da
Saúde Pública. Um aspecto importante da teoria da Saúde Coletiva que esta-
mos desenvolvendo é que ela reavalia e situa o campo de validade do concei-
to da luta de classes, que vê o Universo girando em torno da nossa espécie,
de onde deriva a teoria da determinação social e que restringe o conceito da
luta de classes à espécie humana, sendo que a vida na Terra precede e supera
as questões da luta de classes. A teoria ecossistêmica recoloca a discussão da
saúde no conjunto dos ecossistemas que povoam a Terra, incorporando-lhe
uma dimensão ecológica evolutiva, darwinista, de interdependência das
espécies entre si e com o ambiente.

Nós, que realizamos essas discussões, fazemos parte de uma parcela da
sociedade brasileira onde a concepção de mundo com racionalidade científi-
ca é dominante; o que não pode ser afirmado para o conjunto da sociedade.
Mas as nossas visões de mundo podem diferir de outras visões de mundo
também de racionalidade científica. Um exemplo é que nos alinhamos à
transdisciplinaridade numa Universidade onde predomina a visão de mundo
disciplinar. Outro exemplo: consideramos ser a luta das espécies pela sobre-
vivência expressão maior da complexidade da vida na Terra, e dentro dessa
dimensão situamos a categoria da luta de classes, como expressão interior
característica de uma determinada espécie. Sendo nossa espécie dominante
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tecnologicamente e, agindo através do poder da sua produção cultural, ela
leva vantagens na luta pela sobrevivência geral dos seres vivos. Mas a luta de
classes não é o centro motor da história natural nem a consciência diretriz da
história da nossa luta pela sobrevivência na Terra. Ela tem reduzido o alcan-
ce da política, da consciência e do nosso suposto papel diretor da relação de
cuidados com a vida na Terra.

O paradigma antrópico de domínio da natureza ignorou duas questões:
que a natureza associa o ser humano ao restante da flora e fauna; e que as
atuais relações sociais excluem a maioria dos seres humanos das conquistas
sociais e técnico-científicas, cassando suas cidadanias e o direito à saúde. Esse
paradigma entrou em confronto antagônico agudo com o ambiente e com a
sociedade, ameaçando a vida da atual e das futuras gerações. As doenças são
sinais e sintomas de uma crise paradigmática do ecossistema humano, onde
o estoque de saúde poderia ser promovido e não desprovido.

Um dos impulsos básicos da criação do Projeto Manuelzão foi a interro-
gação acerca da relação do SUS com a questão da saúde. Sentíamos a neces-
sidade de contribuir para viabilizar o SUS como um sistema verdadeiramen-
te de saúde. Sua origem tem um viés a ser considerado.. Foi viabilizado não
apenas pela força do movimento social, mas pela expectativa de proveito dos
lobbies da “indústria da doença”. Essa indústria é a única do sistema capitalis-
ta a ter 100% do mercado garantido por lei do estado brasileiro, não pela lei
de mercado, ao garantir a assistência universal. Essa hegemonia ideológica da
"indústria da doença" está perpetuando um modelo social incompatível com
a Saúde Coletiva. Caso o objetivo fosse realmente saúde, e não a assistência
médica, obteríamos melhores resultados com o direito universal à alimenta-
ção, à moradia, à escola pública, ao saneamento, ao lazer e às artes, mesmo
em detrimento da assistência médica do SUS. 

Isto só foi possível pela natureza da teoria e da ideologia subjacentes à
proposta da Reforma Sanitária. Na prática, consideram saúde como uma
“questão médica” com base em princípios como o da municipalização da ges-
tão e da universalidade assistencial, enquanto racionalização do Estado, sem
conteúdo econômico-social de reformas democratizantes. Há uma clara con-
tradição entre a declaração da proposta constitucional do SUS, artigo 196
(CRFB, 1988) em diante (SUS legal), e o sistema erigido, com a gestão asso-
ciada à Reforma Sanitária. Ela tratou a saúde como produto do setor assis-
tencial. Em nenhum momento a gestão fez a distinção radical e necessária
entre Saúde Pública e Saúde Coletiva. Fica clara a dissociação entre a excelên-
cia da declaração constitucional e de algumas leis complementares com o sis-
tema que foi construído. Já se pode falar em interesses corporativos da buro-
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cracia estatal do SUS, contrários aos interesses da sociedade, como ocorreu
na ex-URSS. A indústria da doença envolve bilhões de dólares de lucros, com
subconsumo imposto a uns, superconsumo a outros, além de superfatura-
mento e todo tipo de corrupção. Sua proposta é complemento do sistema
financeiro internacional e da divisão internacional do trabalho, que vem, há
décadas ou séculos, estrangulando as economias mais frágeis através de regras
injustas de comércio internacional, de políticas tecnológicas, de políticas
sociais e de política financeira. Sobre os subprodutos deste sistema político,
que são as doenças em escala maciça, erige-se a nossa indústria da doença. 

A gestão do SUS trata saúde como objetivo setorial de um ministério ou
de uma secretaria, mostrando o caráter limitado da própria racionalização
administrativa gerada pela Reforma Sanitária. A ausência do pensamento
sistêmico na burocracia do SUS impede a incorporação do caráter ecossistê-
mico da saúde coletiva. 

A questão da crise ambiental ainda não foi internalizada pelo SUS, haja
vista o que está acontecendo com o Programa de Saúde da Família (PSF), que
reproduz a restrita prática do atendimento no posto médico em detrimento
das possibilidades amplas do novo conteúdo previsto. O SUS não pode con-
tinuar sendo a medicina do apartheid social brasileiro, nem manter a incoe-
rência de ser gerido por pessoas não-usuárias, que, não confiando no sistema
que dirigem, contratam para suas famílias planos de assistência médica pri-
vados. O que não é bom para eles é receitado para a população. O SUS, em
si, é bom, em mim, não! Não para meus filhos! 

Daí, a importância da discussão nos marcos da Saúde Coletiva. A Saúde
Coletiva foi introduzida pela abrangência da questão ambiental e da promo-
ção da saúde, trazendo parâmetros novos para a determinação da natureza
do objeto e da metodologia de abordagem da questão saúde, com base na
transdisciplinaridade, transinstitucionalidade e pensamento sistêmico.
Revoluciona ríamos a situação se, em vez de Ministério da Saúde e Governo
da doença, por que não Ministério da Assistência e Governo da Saúde?! 

Grande parte dos meios acadêmicos e gestores do SUS, bem como milha-
res de funcionários, têm envidado esforços para aprimorar o setor assisten-
cial. Mas há falhas estratégicas e metodológicas básicas nesta abordagem que
põem a perder esse esforço. Estão tratando saúde como setor da assistência
médica e tratando as duas coisas de forma assistêmica. Propiciar melhorias
na qualidade de vida para as populações usuárias do SUS é dever de casa ao
lado da melhoria da assistência. A qualidade do sistema de saúde de uma
sociedade é questão política central e não pode ser subproduto aleatório das
decisões corporativas autônomas do Banco Central em relação ao setor
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financeiro. Deveria ser o principal foco da política econômica e financeira do
Estado brasileiro, sua razão de ser.

Na construção do SUS, os movimentos sociais e sanitaristas não amadu-
receram suficientemente a visão de promoção socioeconômica, ambiental e
cultural para concretizar a Saúde Coletiva, que determina mexer na estrutu-
ra política e econômica do país, conforme está no artigo 196 da Constituição
Federal (CRFB,1988). Que sentido teriam os avanços legais e as lutas sociais
se a Constituição  e as leis complementares do SUS são sistematicamente
descumpridas? O Ministério abdicou da luta pelo exercício efetivo do poder
no âmbito de suas prerrogativas legais e da função política articuladora, que
seria sua obrigação. O cargo de ministro da Saúde é disputado pelos partidos
em função dos valores orçamentários, capilaridade eleitoral e espaço de
empregos. São os atributos que pesam no leilão de cargos entre os partidos.
Não é tanto o caso do Banco Central ou do Ministério da Fazenda, que cui-
dam da saúde da economia. Aliás, saúde animal dá lucro. Na sociedade
humana, doença é que dá lucros. Investir em saúde humana (educação públi-
ca, planos habitacionais, transporte coletivo, esporte e lazer, assistência
médica de qualidade) aumenta o custo Brasil, a economia não suporta. 

A saúde humana ficou sem sustentação sistêmica, como se fosse apenas
assistência médica, reivindicando mais verbas! Há uma bancada parlamentar
em Brasília associada aos lobbies da doença. Situação resultante de percepção
equivocada entre sistema de saúde, de elevada complexidade sistêmica, com
gestão operacional do setor de assistência ao qual foi reduzido o SUS. A ges-
tão do SUS está entregue a uma burocracia de Estado descolada da visão
científica e ecossistêmica da saúde. 

A prática dos SUS não está fundada nos princípios teóricos da Saúde
Coletiva, nem condicionada e determinada pelos interesses da população. Por
isso a denominamos Saúde Pública, no sentido de Estado, não da população.
O apartheid social no Brasil está se consolidando com a segregação praticada
pelo Estado em importantes áreas determinantes da saúde coletiva: educa-
ção, habitação, renda, transporte, lazer, justiça social. No plano assistencial,
longe está a prática da equidade e da qualidade da atenção que fosse plausí-
vel e digna para qualquer cidadão.

Num primeiro momento, o discurso do SUS era a incorporação univer-
sal dos necessitados – a quantidade. Agora, a prioridade precisa ser a qualida-
de, mas sem investimento na qualidade de vida fica inviável a medicina de
qualidade. Porém, os lobbies e a burocracia insistem em mais verbas para con-
sumo de ações médicas dissociadas da qualidade de vida das pessoas e da qua-
lidade das ações, sobretudo pela desorganização da assistência e visão frag-
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mentada do processo saúde/doença.
As tentativas do Projeto Manuelzão em modificar a matriz assistencial

do SUS, com os estagiários de medicina nos municípios da bacia do rio das
Velhas, não deram bons resultados. Priorizamos o PSF (Programa de Saúde da
Família) pensando que as questões ambientais e da promoção da saúde
seriam aceitas. Supúnhamos lógico preparar os agentes comunitários de
saúde e meio ambiente, pegando de cheio questões como saneamento, qua-
lidade das moradias, ambientes de trabalho, pobreza, proliferação de perni-
longos que afetam a qualidade do sono da população mais pobre, uso de
agrotóxicos e outras drogas. Mas a gestão municipal está distante dessas pro-
blemáticas, não as veem como a engrenagem sistêmica do processo
saúde/doença. Para eles, saúde é atendimento médico. E não difere do que se
passa em nível estadual e federal. A qualidade de vida, como pré-condição da
saúde, não é questão de princípio sine qua non do SUS; ela foi desprezada. 

Expressando a concepção hoje, hegemônica, que não se assume, afirma-
mos que está centrada em três pilares perversos de promoção da doença: 

1) conservar e promover a instalação da doença, através de omissões e de
políticas subordinadas a interesses exclusivamente financeiros, para,
depois, agir com a assistência, para faturar política e financeiramente,
medicalizando questões sociais; 
2) praticar medicina de qualidade inferior ou irracionalmente cara e
pouco resolutiva, que julgam ser adequada aos pobres, garantindo uma
faixa razoável de lucros, e, negando assim, os princípios da universalida-
de e da equidade dos serviços;
3) promover, pelo desespero, a migração de camadas médias para planos
assistenciais privados caros e de má qualidade, mas com atendimento
maquiado.
Salta aos olhos que os milhões de usuários do SUS não desfrutam de

qualidade de vida social e ambiental, vivem em regiões e moradias inseguras
e são socialmente marginalizados. Mas há diversos tipos de usuários espe-
ciais: os que obtêm acesso privilegiado ao financiamento de alto custo, sem
ser pela via prevista de entrada no sistema; os que obtêm dividendos políti-
cos e privilégios através do poder de gestão do SUS; os empresários produto-
res e fornecedores; os funcionários de alto escalão que podemos denominar a
burguesia burocrática do SUS, que usufruem do poder na máquina de Estado
com os bônus e sem os ônus de uma empresa privada. E outros.

Com a exclusão da classe média do SUS, que migrou para planos médi-
cos privados, oferecidos na banca como planos de saúde (!), os miseráveis
ficaram isolados e perderam a capacidade de pressão tanto social quanto polí-
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tica. Isto acontece pelas mesmas razões presentes no acesso ao transporte, à
educação, à Justiça, à moradia e a outros determinantes de saúde. É o forta-
lecimento do apartheid social.

Quando acusamos as omissões e políticas perversas não estamos exage-
rando. Os altos impostos cobrados aos que recebem salários e consumidores
é o primeiro exemplo, chegando próximo aos 40% da renda. Mas vamos a
outros exemplos de promoção da doença: a forma como é regulamentada a
venda e utilização de agrotóxicos no Brasil; o descaso com a política de trans-
porte coletivo e priorização da venda do automóvel; a má qualidade da
manutenção das estradas; a privatização e alto custo do ensino fundamental
e o abandono qualitativo do ensino fundamental público; o descuido com a
qualidade da dieta no país; a falta de investimentos nos setores de esporte e
lazer de massas, incluídos o turismo popular de qualidade e o acesso às artes;
o generalizado desmatamento e degradação dos ecossistemas naturais do
país; incluindo-se, aqui, os ecossistemas humanos urbanos, com a expansão
de favelas, a marginalização social, o desemprego e o subemprego, a violên-
cia em suas diversas formas. Só para citar alguns exemplos.

4. Conclusão

O Projeto Manuelzão pensa na construção de ecossistemas humanos
saudáveis, pensa ecologicamente a relação da sociedade com o solo, com a
biodiversidade (flora e fauna), com as águas, com o ar. Não deveríamos
enxergar a cidade prioritariamente como um território político-administrati-
vo e econômico, mas como um território de exercício da cidadania através da
vida num ecossistema saudável, como as águas de uma bacia hidrográfica.
Elas refletem isso em primeira mão, elas são um meio sistêmico impar, toma-
do por nós como um eixo metodológico de monitoramento, de gestão e de
mobilização em torno da volta do peixe.

Daí, buscar compreender nossa relação com as águas disponíveis na
natureza foi nosso primeiro olhar em termos de estratégia de promoção de
saúde e busca de qualidade de vida para a população. A partir desse raciocí-
nio, foi um passo redescobrir o território de bacia hidrográfica e atribuir-lhe
um papel essencial em nossa teoria, enquanto território coerente de planeja-
mento. Daí, propor trazer o peixe de volta, como indicador mais amplo de
saúde coletiva, foi um passo. Buscamos a utopia dos textos legais fundado-
res do SUS, completamente abandonados quando o SUS se subordinou aos
interesses dominantes do estado e da indústria da doença. 

Vejamos alguns textos legais. No artigo 196 da Constituição Federal de
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1988: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante polí-
ticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promo-
ção, proteção e recuperação”. No artigo 225: “Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essen-
cial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

A Lei complementar n° 8.080 de 19/09/90, no artigo 3º: “A saúde tem
como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a edu-
cação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis
de saúde da população expressam a organização social e econômica do País”.

As Normas Operacionais Básicas do SUS de 1996, NOB/96: “A atenção
à saúde, que encerra todo o conjunto de ações levadas a efeito pelo SUS, em
todos os níveis de governo, para o atendimento das demandas pessoais e das
exigências ambientais, compreende três grandes campos, a saber:

a) o da assistência, em que as atividades são dirigidas às pessoas, indivi-
dual ou coletivamente, e que é prestada no âmbito ambulatorial e hospitalar,
bem como em outros espaços, especialmente no domiciliar;

b) o das intervenções ambientais no seu sentido mais amplo, incluindo
as relações e as condições sanitárias nos ambientes de vida e trabalho, o con-
trole de vetores e hospedeiros e a operação de sistemas de saneamento
ambiental (mediante o pacto de interesses, as normalizações, as fiscalizações
e outros) e;

c) o das políticas externas ao setor saúde, que interferem nos determi-
nantes sociais do processo saúde-doença das coletividades, de que são partes
importantes questões relativas às políticas macroeconômicas, ao emprego, à
habitação, à educação, ao lazer e à disponibilidade e qualidade dos alimen-
tos.”

A Assembléia Nacional Constituinte aprovou a nova Constituição em 5
de Outubro de 1988. Entre outras conquistas democráticas ela instituiu o
Sistema Único de Saúde – SUS, que, teoricamente, esboçou uma legislação
conceitualmente compatível com a visão de Saúde Coletiva, como vimos nas
linhas precedentes. Apesar das declarações ufanistas, o SUS que foi imple-
mentado nega a Visão Ecossistêmica de Saúde Coletiva, que o texto da
Constituição possibilitava, e priorizou a assistência médica universalizada,
mas sem equidade e qualidade. O documento complementar à Constituição
que mais se aproximou da visão ecossistêmica presente na Constituição foi
elaborado durante a gestão do ministro Adib Jatene, em 1996, denominado
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Normas Operacionais Básicas do SUS, ou NOB/96, citada anteriormente.
Outro momento de aproximação de uma visão de promoção sistêmica de
saúde ocorreu com a criação do PSF, que, infelizmente, involuiu. O SUS foi
crescendo como assistência médica universalizada para pobres e de baixa
qualidade. Essa realidade produziu o crescimento da oferta de serviços dos
planos assistenciais médico-hospitalares privados, para onde foram migran-
do setores sociais obrigados a pagar por mais esse serviço. 

A visão ecossistêmica de saúde coletiva articula meio ambiente, produ-
ção, saúde, educação, segurança, liberdades democráticas e respeito aos direi-
tos humanos e animais em seus biomas, ecossistemas, nichos e habitats. A
transformação da mentalidade civilizatória é imperativa. Assistência médica
não é saúde. Qualidade de vida, numa visão ecossistêmica, sim. 
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Marco conceitual do Projeto Manuelzão na
construção da saúde coletiva

–

1. Introdução

A
o longo de sua existência, o Internato em Saúde Coletiva
(Rural) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de
Minas Gerais  esteve presente em centenas de cidades do
Estado de Minas Gerais, tendo contribuído histórica e politica-

mente com construção de projetos de saúde coletiva e da formação de pro-
fissionais médicos. Por se tratar de um processo de integração docente-assis-
tencial, vem sofrendo modificações e transformações ao longo de sua exis-
tência, determinadas pela própria dinâmica entre sociedade, poder público, e
a Universidade (discentes e docentes da Faculdade de Medicina).

Ocorre que o Internato Rural, desde a sua formação histórica até a pre-
sente data se preocupou principalmente com as aproximações de nível local,
enfocando a realidade e as propostas político-sociais a este nível, contrastan-
do com uma menor intensidade de esforço teórico-conceitual no sentido de
formar, explicitar ou fundamentar teoricamente as suas intervenções no
campo da saúde. 

O Projeto Manuelzão (Lisboa et al, 2008), surge em 1997 como conse-
quência de uma reflexão de um grupo de professores do Internato Rural sobre
a intervenção da medicina na saúde coletiva, procurando avançar no concei-

27



28

to e na abordagem da questão saúde.
O Projeto Manuelzão vinculou a determinação da saúde com a qualida-

de de vida com ênfase nas questões ambientais e de cidadania, construindo
uma concepção teórica e territorial para se pensar e desenvolver as ações
saúde coletiva. Neste sentido o projeto formulou algumas premissas. A pri-
meira é o que o produto final das ações médicas deve ser a saúde coletiva, e
não simplesmente ou somente a criação de um modelo assistencial para os
doentes. Isto, porque, se o nosso modelo for simplesmente o de tratar doen-
tes, temos que investir em sistemas de atendimentos individuais e em hos-
pitais, equipamentos, medicamentos. Esse modelo demanda um custo eleva-
do, não atua nos determinantes do processo saúde-doença (fábrica de doen-
tes), o que implicará em aplicação de recursos crescentes com resolutividade
limitada.

Por outro lado, para termos saúde, temos que investir na qualidade de
vida de uma dada sociedade. Isto demanda uma política de desenvolvimen-
to econômica e socioambiental compatível. Portanto, investir em saúde não
é simplesmente investir no tratamento de doentes. Demanda uma outra
visão e aplicação de recursos em outras áreas.

O governo do Canadá (Lalonde, 1974), na década de 1970, interessado
em saber onde investir os recursos públicos para a obtenção de melhores
níveis de saúde para a população, elaborou uma pesquisa para conhecer quais
eram os principais determinantes da nosologia prevalente existente na popu-
lação. O resultado demonstrou que o meio ambiente tinha uma relação
mediata ou imediata com 60% dos agravos a saúde, a alimentação represen-
tava 25% e a assistência médica tinha um impacto de somente 5%.

Desde então, cresceu em importância o conceito de que a saúde decorre
muito mais da qualidade de vida de uma dada sociedade, do que propriamen-
te de ações e intervenções médicas.

Mas qual é o conceito de qualidade de vida?
Qualidade de vida é um conceito amplo que envolve variáveis econômi-

cas, socioculturais de uma dada sociedade e o desenvolvimento de ecossiste-
mas saudáveis, que permita aos indivíduos desenvolver em plenitude a sua
capacidade biopsicosocial.

Por sua vez a qualidade de vida é uma decorrência da qualidade do meio
ambiente. A destruição do meio ambiente é a demonstração concreta da des-
preocupação com a qualidade de vida.

O ser humano é o único ser vivo capaz de criar e modificar o meio
ambiente. O modelo de apropriação do meio ambiente é que vai determinar
em última análise a sua qualidade e a sua degradação. São necessárias algu-
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mas explicações a respeito desta afirmação. 
Primeiro: o ser humano é um ser social, membro de uma sociedade pro-

dutiva e capitalista. Em toda a história da evolução da humanidade, presu-
mivelmente em dois milhões de anos, nunca se transformou ou se danificou
tanto o meio ambiente quanto no século XX. 

Segundo: quando o homem cria ou modifica o ecossistema, o faz como
ser social e dentro de uma lógica proposta pelo sistema. A lógica do sistema
está submetida ao modelo econômico. Este preconiza como valor fundamen-
tal o capital em detrimento de outros valores, mesmo que isso inclua a depre-
dação do meio ambiente até a exaustão para a realização do capital. No
modelo comunista dos países do leste Europeu, que sofreu um colapso na
década de 1980, que pode ser compreendido como uma variante estatizante
do capitalismo, o capitalismo de Estado, aconteceu o mesmo. 

Terceiro: os ecossistemas criados dentro desta lógica nem sempre privile-
giam valores humanísticos, gerando por vezes fatores hostis à saúde dos indi-
víduos dentro do próprio ecossistema humano, propiciando o aparecimento
de problemas de saúde coletiva.

O desenvolvimento econômico na medida em que cria o seu próprio

A falta de saneamento básico e de planejamento da ocupação do solo como fatores de
degradação das águas e da falta de qualidade de vida. Foto Acervo Projeto Manuelzão
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ecossistema artificial representado pelas cidades, fábricas, atividades extrati-
vas minerais e agrícolas, pode acabar gerando uma degradação acentuada do
ecossistema natural, contribuindo para a má qualidade de vida e saúde.
Embora dialeticamente possa também contribuir para o desenvolvimento
humano. 

O subdesenvolvimento, decorrente de uma divisão internacional desi-
gual de riquezas e do capital, gera a exclusão de grandes parcelas de comuni-
dades do nível satisfatório de educação, saneamento, habitações, o que pro-
duz  mais degradação do meio ambiente, gerando como consequência ecos-
sistemas inadequados à saúde coletiva e comprometendo o próprio desenvol-
vimento econômico.

Para que possamos entender melhor toda essa complexa relação existen-
te entre saúde-meio ambiente-sociedade é necessário avançar na discussão de
paradigmas que sustentam a atual visão socioambiental, o que será feito na
sequência do texto.

Expedição rio Taquaraçu, mobilização de moradores da bacia como atores pela consciência
ambiental. Foto: Rogério Sepúlveda.
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2. Bases históricas do pensamento ambiental

É preciso mencionar alguns aspectos históricos que trouxeram a questão
ambiental para a agenda da atualidade.

No ano de 1972, Dennis L. Meadows e um grupo de pesquisadores
(Meadows et all, 1972), publicaram o estudo Limites do Crescimento apresen-
tando as seguintes teses:

1- Se as atuais tendências do crescimento da população mundial –
industrialização, poluição, produção de alimentos e diminuição de recur-
sos naturais – continuarem imutáveis, os limites do crescimento neste
planeta serão alcançados algum dia dentro dos próximos cem anos. O
resultado mais provável será um declínio súbito e incontrolável, tanto da
população quanto da capacidade industrial.
2- É possível modificar essas tendências de crescimento e formar uma
condição de estabilidade ecológica e econômica que se possa manter até
um futuro remoto. O estado de equilíbrio global poderá ser planejado, de
tal modo, que as necessidades materiais básicas de cada pessoa na Terra
sejam satisfeitas e que cada pessoa tenha igual oportunidade de realizar
o seu potencial humano individual.
3- Se a população do mundo decidir empenhar-se em obter este segun-
do resultado, em vez do primeiro, quanto mais cedo ela começar a tra-
balhar para alcançá-lo, maiores serão suas possibilidades de êxito.

Para alcançar a estabilidade econômica e ecológica o Clube de Roma pro-
pôs o congelamento do crescimento da população global e do capital indus-
trial, pedras angulares do desenvolvimento do capitalismo.

A teoria do crescimento zero e as previsões catastróficas do Clube de
Roma foram criticadas tanto por representantes dos países desenvolvidos
quanto pelos subdesenvolvidos, estes levantando a tese de que as sociedades
ocidentais, depois de um século de crescimento industrial acelerado, estariam
fechando este caminho do desenvolvimento para os países pobres, justifican-
do esta prática com uma retórica ecológica. 

No ano de 1972 aconteceu a Conferência de Estocolmo (2008) sobre
ambiente humano. Nem a publicação do Clube de Roma nem a Conferência
de Estocolmo se deram ao acaso. Elas foram conseqüências de debates sobre
os riscos da degradação do meio ambiente que de forma esparsa, começaram
nos anos 60 e ganharam no final dessa década e no início dos anos 70 certa
densidade, o que possibilitou a primeira grande discussão internacional sobre
o tema.
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Na primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente realizada em
Estocolmo se evidenciaram dois posicionamentos antagônicos sobre a ques-
tão ambienta mundial. A primeira posição, originada principalmente nos
países desenvolvidos ou industrializados, enfatizou o perigo da ruptura do
equilíbrio ecológico global e propôs soluções drásticas como a detenção do
crescimento econômico, a revisão dos estilos de produção e consumo e a con-
tenção compulsória do crescimento demográfico.

Em contrapartida, os países em desenvolvimento destacaram a dimen-
são social do tema, demonstrando que o subdesenvolvimento também gera
necessidades de programas ambientais prioritários como programas sanitá-
rios, nas condições muito deficientes de assentamentos humanos, desempre-
go, déficit de habitação e escolas, de destruição dos recursos naturais, e
outros. Portanto, para estes países uma redução no ritmo de crescimento só
consolidaria uma situação de injustiça na distribuição dos recursos no
mundo.

Em 1973, o canadense Maurice Strong propõe pela primeira vez o con-
ceito de ecodesenvolvimento para caracterizar uma concepção alternativa de
política de desenvolvimento.

Posteriormente, Ignacy Sachs (2002) formulou os princípios básicos
desta nova visão de desenvolvimento, que deveria se guiar pela:

• satisfação das necessidades básicas;
• solidariedade com as gerações futuras;
• participação da população envolvida;
• preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em geral;
• elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança
social e respeito a outras culturas;
• elaboração de programas educacionais.

Em 1974 foi elaborada a Declaração de Cocoyok, como resultado de uma
reunião da Conferências das Nações Unidas sobre Comércio e
Desenvolvimento – UNCTAD e do Programa do Meio Ambiente das Nações
Unidas – UNEP e que destaca:

• a explosão populacional tem como suas causas a falta de recursos de
qualquer tipo: pobreza gera desequilíbrio demográfico;
• a destruição ambiental na África, Ásia e América Latina é também
resultado da pobreza que leva a população carente à super utilização do
solo e dos recursos vegetais;
• os países industrializados contribuem para os problemas do subde-
senvolvimento por causa do seu nível exagerado de consumo. Não exis-
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te somente um mínimo de recursos necessários para o bem estar do indi-
víduo; existe também um máximo. Os países industrializados têm que
baixar seu consumo e sua participação desproporcional na poluição
ambiental.

Este relatório aponta e ultrapassa outros documentos elaborados até
então, para a problemática do abuso do poder e sua interligação com a degra-
dação ecológica. O sistema colonial concentrou solos mais aptos para a agri-
cultura na mão de poucos, o que fez com que grandes massas da população
original fossem expulsos e marginalizados, sendo forçados a usar solos
menos apropriados, causando a devastação de paisagens inteiras.

Finalmente, com o Relatório Brundtland (2008), resultado do trabalho
da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento –
UNCAD/ONU, é proposto o conceito de desenvolvimento sustentável que
é definido como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente
sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem as suas
próprias necessidades. 

No entanto, devemos trabalhar com um conceito que vá além da idéia
de desenvolvimento econômico sustentável apenas. Tal visão é insuficiente e
reflete uma concepção economicista, deixando também implícita uma visão
ambientalista antrópica, onde a inclusão ou não no mercado, é que define o
que é ou não o homem.  

O relatório propõe a interligação entre economia, tecnologia, sociedade
e política e chama também atenção para uma nova postura ética, caracteri-
zada, pela responsabilidade tanto entre as gerações quanto entre os membros
contemporâneos da sociedade atual.

Em junho de 1992 reuniram-se no Rio de Janeiro mais de 35 mil pessoas,
entre elas 106 chefes de governo, para participar da Conferência da ONU
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida internacionalmente
como Eco-92 (2008).

O relatório da Worldwatch Institute, de 1993, critica os resultados dessa
conferência: “Apesar do interesse mundial mais intensivo pelo futuro do pla-
neta, a Conferência da ONU não correspondeu nem às esperanças e nem às
expectativas a ela associadas. Muitos problemas surgiram em conseqüência
da pressão da delegação dos Estados Unidos em favor da eliminação das
metas e dos cronogramas para a limitação da emissão do CO2 de acordo com
o clima. Também a convenção sobre a proteção da biodiversidade teve alguns
pontos fracos; o mais grave foi a falta da assinatura dos Estados Unidos”. No
entanto, a Conferência teve o grande mérito de demonstrar o crescimento da
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consciência sobre os perigos que o modelo atual de desenvolvimento econô-
mico significa. Nas circunstâncias atuais, o desdobramento de uma polêmi-
ca apontando deficiências, parece mais fácil do que a reconstrução de alter-
nativas teóricas e práticas do desenvolvimento.

Governos abraçam, ainda, com a coragem dos desorientados, a idéia de
modernização, sem perceber que o modelo da industrialização tardia é capaz
de modernizar alguns centros ou setores da economia, mas incapaz de ofere-
cer um modelo de desenvolvimento equilibrado da sociedade inteira. A
modernização, não acompanhada de correções partindo da sociedade civil,
desestrutura a composição social, a economia territorial e seu conteúdo eco-
lógico e ético.

Dada a importância do tema do aquecimento global foi criada uma
agenda internacional para discutir medidas eficazes para a redução deste
fenômeno. Propostas foram formatas e compromissos assumidos por gover-
nos do mundo inteiro no chamado Protocolo de Kyoto. 

O Protocolo de Kyoto foi um acordo internacional para reduzir as emis-
sões de gases-estufa dos países industrializados e para garantir um modelo de
desenvolvimento limpo aos países em desenvolvimento. O documento previa
que, no período de 2008 a 2012 os países desenvolvidos reduziram suas emis-
sões em 5,2% em relação aos níveis medidos em 1990. O tratado foi estabele-
cido em 1997 em Kyoto, Japão, e assinado por 84 países. Destes, cerca de 30 o
transformaram em lei. Os Estados Unidos, o país que mais emite gases estu-
fa, se retiraram do acordo em março de 2001. O que praticamente inviabili-
zou o acordo e praticamente não houve avanços na redução de gases-estufa.

Reunindo em dezembro de 2009 em Copenhagen (COP-15), chefes de
governo do mundo inteiro tentaram estabelecer um novo acordo sobre a
questão climática, que mais uma vez foi inviabilizado pala nações economi-
camente mais desenvolvidas e responsáveis pela maior parte da emissão de
gases de efeito estufa.

As esperanças voltam-se para o encontro Rio+20 realizado em junho de
2012 no Rio de Janeiro – Brasil.

3. Eixo conceitual: novas bases para um novo

pensamento ambiental 

Segundo Rohde (1982), o século XX produziu eventos extraordinários na
teoria do conhecimento e nos paradigmas científicos. Seu início foi marcado
pela invasão das desordens nas ciências ditas “duras” e a inclusão das noções
de probabilidade, incerteza e risco em diversas disciplinas. O findar do sécu-
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lo XX assistiu ao definhamento do paradigma cartesiano-newtoniano, subs-
tituído por visão de mundo integradora, sistêmica, conjuntiva e holística.

As chamadas ciências ambientais se espremem em vazios epistemológi-
cos entre ciências naturais e sociais, adjetivam disciplinas existentes e provo-
cam a necessidade de interdisciplinaridade. Elas colocam questões vitais a
serem respondidas, frente a questão de sustentabilidade em relação aos
seguintes fatores:

• crescimento populacional humano exponencial em alguns espaços;
• depressão da base de recursos naturais;
• sistemas produtivos que utilizam tecnologias poluentes e de baixa
eficácia energética;
• sistema de valores que propicia a expansão ilimitada do consumo
material;
• crescimento contínuo e permanente em um planeta finito;
• aacumulação, cada vez mais rápida, de materiais, energia e riqueza;
• a ultrapassagem de limites biofísicos;
• a modificação de ciclos bioquímicos fundamentais;
• a diminuição dos sistemas de sustentação de vida;
• a limitação de tecnologia para minimizar os efeitos causados pelo
crescimento.

Podemos assentar o novo paradigma da questão ambiental nos seguintes
princípios científicos:

• Princípio holístico – Afirma a inseparabilidade de todas as coisas e
procura eliminar o discurso e a prática dualista.
• Princípio de contingência – Assume a forma das “propriedades emer-
gentes” dos sistemas que não estão previstos pelo somatório particular
das partes que os compõem.
• Princípio de complexidade – Opõe-se ao reducionismo praticado de
forma generalizada pelas ciências. A complexidade traz embutida a
necessidade de associar o objeto do seu ambiente, de  ligar o objeto do
seu observador.
• Princípio sistêmico – Engloba a abordagem holística quanto à totali-
dade, além de incluir aspectos sobre autonomia e integração.
• Princípio da recursividade – Aprofunda e articula pontos de vista dis-
juntos do saber em um ciclo ativo. A visão deste novo paradigma parte
da idéia de organização ativa como sinônimo de reorganização perma-
nente. A raiz “re” representa uma categoria fundamental, assim, repetir,
reorganizar, reproduzir, reciclar, retornar, rememorar, recomeçar, refletir,
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revolver, revisar.
• Princípio da conjunção – É articulação dos campos do conhecimen-
to, dos saberes e das abordagens permeando todos os paradigmas cientí-
ficos novos.
• Princípio da transdisciplinaridade – É, sobretudo na abordagem sistê-
mica, na complexidade e na questão ambiental que a transdisciplinari-
dade possui maior relevância.

Definido os princípios científicos para um novo pensamento ambiental
é preciso definir os princípios psicológicos-políticos-sociais derivados:

1- A nova ética – um ambientalismo laico não tem condições de perce-
ber as causas profundas da crise ecológica, nem de avaliar sua gravidade.
A inibição e repressão da sensibilidade religiosa e da espiritualidade em
geral sofridas por nossa civilização especialmente a partir dos séculos
XVIII e XIX, não deve ser atribuída a aspectos secundários das mudan-
ças da época. Essa repressão foi uma condição indispensável para o pro-
gresso, entendido como o desenvolvimento de um modelo organizado
por uma razão instrumental e centrado na realização de interesses indi-
viduais contra interesses comuns relacionados com a sociedade e a natu-
reza.
A crise ecológica não tem alternativas realistas fora de um ambientalis-
mo sustentado numa ética complexa multidimensional que recupera o
sentido da fraternidade, o sentido espiritual da vida social e natural.
A compreensão da relação homem-natureza é um ponto central, e repre-
senta uma expansão e recuperação dramática de experiência moral da
humanidade (Leis & D’Amato, 1995).
2- Princípio do desenvolvimento – não pode ser mais centrado na sim-
ples realização do capital, no consumismo desenfreado e no desenvolvi-
mento excludente que privilegia alguns e marginaliza outros.
O desenvolvimento terá que ter por finalidade o desenvolvimento pleno
e igualitário da humanidade compatível com a busca da preservação
ambiental, considerando:
• a satisfação das necessidades básicas de todos os homens;
• a solidariedade com as gerações futuras;
• a participação da população envolvida;
• a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em geral;
• a elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança
social, assistência à saúde e respeito ao cidadão, que não seja paternalis-
ta;
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• educação.
3- Cidadania – desenvolver o conceito de que são cidadãos que lutam e
conquistam direitos sociais, forçam as políticas do Estado, formulam a
concepção de si e do ambiente em que vivem.
No campo da saúde, é possível repensar todo o processo saúde-doença
dentro deste novo modelo consciente de que nos cabe um papel impor-
tante na medida em que é no meio ambiente, incluindo o social, que se
dão as relações entre os agentes, os atores sociais e toda as complexas
relações do processo saúde-doença. 
4- Princípio da generalização – devemos sempre fazer localmente e pen-
sar globalmente. Para o Projeto Manuelzão também é fundamental agir
globalmente, na medida em que os fatores que geraram e sustentam a
crise ambiental se encontram institucionalizados no modelo político e
econômico internacional, é impossível pensar que somente ações locais
por si só serão possíveis de reverter o processo. É preciso incorporar
novas atitudes políticas, econômicas e sociais nas cidades, nos países e
no mundo.

4. Mobilização social

Todos os conceitos mencionados anteriormente convergem para a neces-
sidade de uma nova consciência social. Sem esta será impossível a constru-
ção de um novo modelo social. A sociedade que polui, adoece e degrada, será
a única capaz de trabalhar pelo meio ambiente, saúde, e qualidade de vida.

Portanto, a mentalidade civilizatória deve ser trabalhada. E, enquanto
instituição produtora e transmissora do saber cabe à Universidade um papel
importante no sentido de informar, discutir, mobilizar, conscientizar e cons-
truir a cidadania.

O Projeto Manuelzão tem como eixo de sua ação a busca dessa nova
consciência social através da mobilização.

Ao procedermos assim estamos colaborando para a sociedade fazer a sua
história, construir a sua cidadania, e ao mesmo tempo transformando o
mundo “temporal” em que vivemos.

Para conceituar o trabalho de mobilização social, utilizaremos algumas
definições de Toro & Werneck (1997) divulgadas pelo Movimento de
Cidadania pelas Águas:

“A mobilização social é muitas vezes confundida com
manifestações públicas, com a presença das pessoas em
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uma praça, passeata, concentração. Mas isso não caracte-
riza uma mobilização. A mobilização ocorre quando um
grupo de pessoas, uma comunidade ou uma sociedade
decide e age com um objetivo comum, buscando, quoti-
dianamente, resultados decididos e desejados por todos.

Participar ou não de um processo de mobilização
social é um ato de escolha. Por isso se diz convocar, porque
a participação é um ato de liberdade. As pessoas são cha-
madas, mas participar ou não é uma decisão de cada um.
Essa decisão depende essencialmente das pessoas se verem
ou não como responsáveis e como capazes de provocar e
construir mudanças.”

Aqui vale um comentário da importância do conhecimento e da infor-
mação como instrumento da liberdade de escolha. Aquele que não possui o
conhecimento, não tem na verdade como escolher. Por exemplo, se uma pes-
soa desconhece quais são os elementos que estão poluindo e matando os pei-
xes do rio, como ela vai poder se instrumentalizar para decidir e participar de
um processo de mudanças? 

A universidade, enquanto instituição de saber, pode e deve democratizar
este saber para instrumentalizar o cidadão na sua ação.

Segundo Toro & Werneck (1997) convocar vontades significa convocar
discursos, decisões e ações no sentido de um objetivo comum, para um ato
de paixão, para uma escolha que “contamina” todo o cotidiano.

Toda mobilização é mobilização para alguma coisa, para alcançar um
objetivo pré-definido, um propósito comum, por isso é um ato de razão.
Pressupõe uma convicção coletiva da relevância, um sentido de público,
daquilo que convém a todos. Para que ela seja útil a uma sociedade ela tem
que estar orientada para a construção de um projeto de futuro. Se o seu pro-
pósito é passageiro, converte-se em um evento, uma campanha e não em um
processo de mobilização. A mobilização requer uma dedicação contínua e
produz resultados cotidianos.

O que dá estabilidade a um processo de mobilização social é saber que o
que eu faço e decido, em meu campo de atuação cotidiano, está sendo feito
e decidido por outros, em seus próprios campos de atuação, com os mesmos
propósitos e sentidos.

Toda ordem de convivência é construída, por isso é possível falar em
mudança.

Toda ordem social é criada por nós. O agir ou não agir de cada um con-
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tribui para a formação e consolidação da ordem em que vivemos. Em outras
palavras, o caos que estamos atravessando na atualidade não surgiu esponta-
neamente. Esta desordem que tanto criticamos também foi criada por nós.
Portanto – e antes de converter a discussão em juízo de culpabilidade – se
fomos capazes de criar o caos, também podemos sair dele. Somos capazes de
criar uma ordem distinta.

Segundo Eduardo Gianetti da Fonseca (1993) o paradoxo do brasileiro é
o seguinte cada um de nós isoladamente tem o sentimento e a crença since-
ra de estar muito acima de tudo isso que ai está. Ninguém aceita, ninguém
agüenta mais, nenhum de nós pactua com o mar de lama, o deboche e a ver-
gonha da nossa vida pública e comunitária. O problema é que, ao mesmo
tempo, o resultado final de todos nós é exatamente isto que aí está.

Não aceitar a responsabilidade pela realidade em que vivemos é, ao
mesmo tempo, nos desobrigarmos da tarefa de transformá-la, colocando na
mão do outro a possibilidade de agir. É não assumirmos o nosso papel, não
nos sentirmos responsáveis por ele, porque não nos sentimos capazes de alte-
rá-lo. A atitude decorrente dessas visões é sempre de fatalismo ou de subser-
viência, nunca uma atitude transformadora.

Evento promovido pelo Projeto Manuelzão para multiplicadores e lideranças em prol da revi-
talização do rio das Velhas. Foto: Foca Lisboa.
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A formação de uma nova mentalidade na sociedade civil, que se perceba
a si mesma como fonte criadora da ordem social, é o caminho para a cons-
trução da verdadeira cidadania. 

A participação em um processo de mobilização social é ao mesmo tempo
meta e meio. Por isso, não podemos falar da participação apenas como um
pressuposto, mas como condição intrínseca e essencial de um processo de
mobilização. Mas ela cresce em abrangência e profundidade ao longo do pro-
cesso, o que faz destas duas qualidades (abrangência e profundidade) um
resultado desejado e esperado.

Considerá-la como meta e meio significa:
• Considerar a participação como valor democrático.Como já foi dito,
toda ordem social é construída pelos homens e mulheres que formam a
sociedade. A ordem social não é natural e cada sociedade é que constrói
sua ordem social. Porque ela não é natural é possível falar em mudanças.
Quando a sociedade começa a entender que é ela que constrói a ordem
social, vai adquirindo a capacidade de auto-fundar a ordem social, de
construir a ordem desejada, vai superando o fatalismo e percebendo a
participação, a diferença e a deliberação de conflitos como resultados
fundamentais para a construção da sociedade. A participação deixa de
ser uma estratégia para converter-se em ação rotineira, essencial. Nesse
sentido, a participação é o modo de vida da democracia.
• Considerar a abrangência desta participação como valor e sinal
democrático. Não é possível desenhar, nem saber como será a ordem de
convivência democrática e de produtividade sem a participação ativa de
toda a sociedade. Não se trata de ser construída uma ordem social por
quem acha que sabe fazê-lo para que os outros se integrem a ela. Trata-
se de construir com todos, inclusive com os banidos pelo mercado, uma
ordem social onde todos os que dela participam pode fazer competir
organizadamente seus interesses e projetar novos futuros. A exclusão de
um setor pode ser definida como a impossibilidade de fazer competir os
seus interesses frente a outros interesses. Para uma dinâmica de mobili-
zação social é preciso acreditar que existe sempre alguma coisa que uma
pessoa pode fazer para que os objetivos sejam alcançados, que todos têm
como e porque participar. 
• Considerar a participação de todos como uma necessidade para o
desenvolvimento social. A participação é uma aprendizagem. Se conse-
guimos hoje nos entender, decidir e agir para alcançar alguma coisa
(como a melhoria da escola do bairro), depois seremos capazes de cons-
truir e viabilizar soluções para outros problemas (como a preservação de
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uma área verde ou a melhoria do trânsito). Podemos ainda nos articular
com outros grupos para desafios maiores, como o fim da violência, o
combate ao desemprego, etc. Aprendemos a conversar, a decidir, a agir
coletivamente, ganhamos confiança na nossa capacidade de gerar e via-
bilizar soluções para nossos problemas, fundamentos para a construção
de uma sociedade com identidade e autonomia.

Um passo importante no planejamento de um processo de mobilização
social é a explicitação de seu propósito. Esse propósito está diretamente liga-
do à qualidade da participação que será alcançada.

Esse propósito deverá estar expresso sob a forma de um horizonte atra-
tivo, um imaginário “convocante” que sintetize de uma forma atraente e
válida os grandes objetivos que se busca alcançar. Ele deve expressar o senti-
do e a finalidade da mobilização. Ele deve tocar a emoção das pessoas. Não
deve ser só racional, mas ser capaz de despertar a paixão.  “A razão controla,
a paixão move” (Toro & Werneck, 1996).

Um imaginário validamente proposto é, ao mesmo tempo, uma fonte de
hipóteses que provê as pessoas de critérios para orientar a atuação e para
identificar alternativa de ações.

No caso do Projeto Manuelzão o imaginário geral é representado pela
volta do peixe ao rio das Velhas.

A volta do peixe aos rios representa a mudança da consciência da socie-
dade em relação ao meio ambiente, a adequação das ações de saneamento, a
preocupação com a qualidade de vida para esta geração e as gerações vindou-
ras, a concepção da saúde como um bem estar coletivo, e a construção da
cidadania representada pela capacidade de modificação da realidade.

É preciso que a nível local sejam formulados alguns conceitos de imagi-
nário que possibilitem ações de mobilização a nível local, dentro do princípio
de fazer localmente e pensar globalmente.

A mobilização social não é uma oportunidade de conseguir pessoas para
ajudar a viabilizar nossos sonhos, mas de congregar pessoas que se dispõem
a contribuir para construirmos juntos um sonho, que passa a ser de todos. Se
esse sonho excluir alguém, esse alguém não vai se comprometer e vai buscar
atacar, desestimular e destruir o movimento e a disposição dos outros para
agir.

O imaginário enuncia uma forma de futuro para construir, contém ele-
mentos de validade formais (históricos e científicos) e, nesse sentido, é uma
fonte de hipóteses para ação e o pensamento.
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5. As relações entre a concepção do corpo humano,

medicina e ambiente 
Segundo Almeida Junior (1995) muito longe de serem consensuais, as

concepções correntes sobre o corpo humano são extremamente variadas e
têm origens muito antigas. Veremos que o modo de conceber o corpo huma-
no é extremamente importante, repercutindo profundamente nas proposi-
ções teóricas sobre a medicina, meio ambiente, ecologia, economia, etc. A
idéia de corpo foi e é socialmente constituída, interferindo em quase todos os

O territorio da bacia hidrográfica é o espaço onde se refletem todas as interrelações naturais e
humanas. Ilustração de Procópio de Castro, idealizada por Marcus Vinicius Polignano.
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domínios do pensamento.
A concepção de corpo predominante na biologia e na Medicina atual é o

resultado de um longo desenvolvimento da análise reducionista ou mecani-
cista. A importância da concepção biológica e reducionista do corpo está em
sua difusão no meio social pela escola, universidade, clínica, meios de comu-
nicação em massa, instituições estatais e privadas de saúde, meio ambiente,
influenciando inclusive o pensamento econômico.

A concepção do corpo formulada pela biologia pode parecer distante,
contudo, devemos ter em mente que essa visão de corpo interfere no com-
portamento dos agentes econômicos. Ela orienta a ação dos empresários que
lidam com seres vivos, como é o caso na agricultura e na pecuária, na indús-
tria de alimentos, na indústria farmacêutica, nas empresas de saúde, etc.
Sabemos também que o corpo é um elemento imprescindível de marketing
contemporâneo porque sua imagem faz vender. Essa imagem é cultural e, no
Ocidente, a biologia contribui muito para sua formação. São freqüentes nas
campanhas publicitárias de produtos alimentícios ou farmacêuticos as refe-
rências a determinados componentes químicos, por exemplo, “rico em vita-
minas”.

A história da concepção do corpo é marcada por uma atitude reducionis-
ta/mecanicista amplamente reconhecida. Deixando de lado as fases mais
antigas dessa atitude reducionista, vejamos algumas transformações impor-
tantes no conhecimento sobre o ser vivo que ocorreram durante os últimos
séculos.

Na segunda metade do século XVII, muitos pesquisadores fizeram
observações microscópicas. Entre eles, podemos destacar alguns exemplos
como Leenwenhoek, Malpighi, Robert Hook. Este último é lembrado pelas
descrições microscópicas detalhadas que realizou sobre pedaços de cortiça.
Nessas descrições, Hook chamou de células as estruturas que encontrou.
Leenwenhoek descreveu infusórios, espermatozóides, glóbulos vermelhos
nucleados de peixes e, até mesmo, bactérias cujas proporções são muito redu-
zidas.

Esses primeiros observadores constataram a existência de um mundo
microscópico, mas foram incapazes de elaborar uma teoria coerente sobre o
mundo que eles descobriram e, ainda menos, uma concepção de corpo deri-
vada das observações microscópicas. Somente no século XIX, com a melho-
ria das técnicas de microscopia e a aparição dos primeiros laboratórios
modernos, Schwann e Schleiden formularam uma teoria celular, estabelecen-
do a célula como a primeira unidade viva do ser vivo. Essa teoria celular foi
uma das bases para a formulação das concepções atuais da biologia.
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Atualmente, num dado patamar de abstração, pensa-se o corpo como cons-
tituído por uma célula autônoma ou por várias células funcionando de modo
integrado. E, como veremos, a célula é pensada como uma máquina química
comandada pelo DNA.

Dentro do domínio da biologia, a teoria celular, a evolução darwinista e
a genética mendeliana parecem ser algumas das principais contribuições do
século XIX, mas elas não foram as únicas importantes. 

Para citar somente mais um exemplo das descobertas do século XIX,
Pasteur fez contribuições decisivas. No caso de Pasteur, vemos um vínculo
direto entre as suas descobertas e a expansão de um conceito de corpo da bio-
logia em direção ao meio social que a cerca. Não somente pela proposição de
novos hábitos de higiene, mas também pelo emprego de vacinas capazes de
libertar os homens de doenças mortais. A imunidade frente a determinadas
doenças passa a ser artificialmente adicionada ao corpo humano e de alguns
animais. O sistema imunológico passou a ser pensado como fonte de uma
identidade próprias a cada indivíduo, como capaz de distingir entre algo que
faz ou não parte de um organismo.

As demonstrações de Pasteur sobre assepsia passaram a interferir nas ati-
vidades cotidianas dos seres humanos. As preocupações básicas com a sani-
dade dos alimentos e sua conservação, as práticas hospitalares, a higiene das
residências e dos espaços públicos foram profundamente modificadas, devi-
do às descobertas de Pasteur e de outros pesquisadores. As práticas corporais
foram visivelmente alteradas pela difusão dessas descobertas. Grande parte
das descobertas científicas, importantes no campo da biologia, teve repercus-
sões sobre as atitudes do cidadão comum e do técnico, estabeleceram novos
hábitos, modificaram padrões psicológicos, instituíram novas verdades,
novas regras morais. O exemplo dos anticoncepcionais que permitiram
novos padrões de comportamento sexual é conhecido, mas não é nem o mais
importante nem o mais radical. 

Em 1940 a cibernética e a física nuclear começaram a fazer parte do
ambiente científico. O físico Erwin Schrodinger sugeriu que a estrutura atô-
mica do material genético fosse pensado como um cristal aperiódico porta-
dor de informações codificadas.

Em 1953, Watson e Crick revelaram a estrutura de dupla hélice do DNA.
O DNA passou a ser compreendido como uma verdadeira memória molecu-
lar da estrutura protéica dos seres vivos.

Todo esse conhecimento fortaleceu a concepção hegemônica de redução
atual dos seres vivos a máquinas químicas. Os reducionistas parecem acredi-
tar na possibilidade de uma explicação global do ser vivo, recorrendo  cada
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vez mais a um novo patamar de redução analítica. Quanto aos fenômenos
observados, recorreu-se aos organóides celulares, mais tarde às moléculas.
Podemos perguntar se o último patamar da redução já foi atingido, ou se
ainda devemos esperar novas reduções que transformem os componentes
subatômicos do DNA e das outras moléculas nos elementos explicativos cen-
trais das novas teorias.

É preciso mencionar que todo esse desenvolvimento para dentro do
corpo, em que a ciência se enveredou, coincide com a instalação da revolução
industrial e do capitalismo. As mazelas sociais produzidas pelo sistema prin-
cipalmente no final do século XIX e início do século XX, foram demonstra-
das por vários relatos históricos que davam conta das precárias condições de
vida da classe operária e dos altos índices de mortalidade que atingia estes
grupos. Como não interessava naquele momento a discussão mais social da
inserção do indivíduo, e da apropriação do corpo pelo sistema, foi fundamen-
tal o desenvolvimento da visão biológica e reducionista dos problemas de
saúde como interno, para dentro do corpo de cada indivíduo. A degradação
ambiental e social que o sistema produziu, é desmistificada por uma visão
que procura reduzir os problemas de saúde às características individuais e
interações maléficas com outras espécies. A degradação ambiental é possível,
pois o sistema procura separar claramente o corpo do homem (meio interno)
do seu meio ambiente onde ele vive. A degradação ambiental é visto como
um processo inevitável do avanço econômico, e um preço a ser pago, sem
conseqüências para os indivíduos e os seus corpos que não são parte inte-
grante e nem dependente deste ambiente.

Assim nós construímos a sociedade do século XX.
A medicina comprometida com uma visão clínica e hospitalar adotou a

visão reducionista do corpo humano, procurando dissecá-lo em componen-
tes cada vez menores (sistemas, órgãos, células, moléculas,átomos, partícu-
las subatômicas) e entender os mecanismos físico-químicos envolvidos na
dinâmica do funcionamento do indivíduo, estabelecendo a partir daí o
entendimento do ser humano e os mecanismos de atuação sobre ele. Não
que isso não tenha produzido avanços históricos no tratamento de doenças,
porém não é suficiente para explicar e cuidar do ser humano na sua integra-
lidade.

Os médicos, por questões de formação, por vezes abstraem o indivíduo
do lugar onde mora, como sobrevive, como é o seu processo de trabalho, o
que pensa, como entende a sua doença, detendo-se apenas sobre o corpo,
sobre o seu funcionamento biológico mediados por alguns exames comple-
mentares. Desta forma distanciam-se das percepções da saúde coletiva, espe-
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cialmente do vinculo com meio ambiente, pois a concepção do corpo huma-
no proposto é distinto e independente do ambiente externo.

É preciso rever essa concepção de mundo. Não se trata aqui de negar o
conhecimento e o avanço que a medicina trouxe para o desenvolvimento
humano. Trata-se, na verdade, de adequá-lo a uma lógica maior, mais sensa-
ta que perceba a integralidade da relação do corpo-indivíduo como parte do
ambiente natural, interagindo e participando ativamente dele, na possibili-
dade de uma interação positiva e de preservação mútua. Entenda-se esta
interação não somente como biológica, mas também mental e social.

O Projeto Manuelzão propõe rever estes conceitos, baseando nos seguin-
tes fundamentos:

• o compromisso da medicina é acima de tudo com a vida, este deve
ser sempre o seu sentido ético maior;
• o ser humano é a representação maior da complexidade da vida, e
deve ser entendido em sua plenitude como integrante e dependente do

O Manuelzão toma as águas do rio das Velhas como espelho da sociedade que reflete a quali-
dade de vida e de saúde da população. Foto Marcelo Andrê
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ambiente natural, interagindo, partilhando e participando da sua con-
servação;
• portanto a vida deve ser o valor social preponderante de toda a orga-
nização social;
• a preservação da vida sobre todas as suas formas deve ser um princí-
pio básico da sociedade;
• a prática de saúde tem que entender o binômio homem-natureza e
atuar sobre ele;
• na água surgiu a vida; 70% do corpo humano é constituído de água;
portanto a água é absolutamente essencial à vida. Se uma sociedade não
preserva o que é essencial a ela, que modelo de sociedade é esse que não
busca preservar as condições básicas para a sua própria sobrevivência;
• o Projeto toma as águas do rio das Velhas como espelho desta a socie-
dade, do modelo de apropriação do meio ambiente que foi adotado e
como isso se reflete na qualidade de vida e de saúde da população, e a
necessidade de se repensar todo este processo.

6. Território de ação

O eixo operacional de ação do Projeto é o território de bacia. No caso do
Projeto Manuelzão iniciamos pela bacia do rio das Velhas. Esta delimitação
territorial não deve, por sua vez, limitar a visão de mundo ao nível local, mas
também permitir pensar e agir sobre as questões globais e sistêmicas que
determinam os ecossistemas onde vivemos.

É no território local que as pessoas vivem e convivem, estabelecem os
seus laços sociais e culturais, estabelecem a sua visão de mundo, de saúde, de
meio ambiente, e a sua capacidade de mobilização e transformação da reali-
dade. A forma como aquela comunidade vai se apropriar do meio ambiente
é fundamental na determinação das conseqüências deste modelo para o meio
ambiente e a saúde.

É também nesse território onde se darão a atuação de diversos atores e
instituições sociais como os profissionais de saúde, a prefeitura, o estado, e
outros. A forma como eles vão atuar no território trará consequências impor-
tantes também para o meio ambiente, a saúde e a mentalidade daquela cole-
tividade.

Portanto, a nossa práxis deverá se dar em um território definido, no qual
possa ser utilizado todo o arsenal metodológico científico, que permita a ela-
boração de um diagnóstico da condição de saúde-ambiente-sociedade, capaz
de demonstrar as correlações existentes, e a necessidade transformadora de
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mudar as relações existentes.   
Diante da complexidade da questão ambiental, torna-se claro que o tra-

balho deverá buscar a parceria com outras áreas de conhecimentos, outras
instituições, com órgãos governamentais, e com a sociedade civil em geral.
Isto caracteriza o projeto como social, interdisciplinar e interinstitucional. 

7. Concepção pedagógica

O projeto assenta-se na pedagogia do aprendizado no trabalho. Esta
característica permite superar a dicotomia entre disciplina de graduação e
atividade de extensão, que compromete a qualidade do ensino universitário.
A boa pedagogia necessita associar intrinsecamente o diagnóstico e a resolu-
ção do problema com o aprendizado e o ensino.

O Projeto Manuelzão propõe como metodologia pedagógica a atuação
no território de bacia hidrográfica como espaço para exercício da transdisci-
plinaridade e cidadania.

O conceito de bacia remete à visão ecológica integrando processos
sociais, políticos, econômicos e de saúde dentro do contexto das relações

O território da bacia hidrográfica permite uma visão sistêmica a realidade local a partir de
uma visão global ecossistêmica. Foto: Acervo Projeto Manuelzão



ambientais existente na bacia, que no fundo deve dar a sustentabilidade a
todos esses processos.

Portanto, a viabilidade de uma nova geografia médica é tangível. Ela é
nova porque busca se basear nas relações sociais, isto é, supera o determinis-
mo positivista da ecobiologia (como se a natureza e a genética fossem a his-
tórica) e procura o entendimento do processo saúde/doença a partir da inser-
ção das pessoas na produção e reprodução da sociedade dentro de um deve-
nir histórico.

Segundo Samaja & Ynoub (1998) “o desenvolvimento dos indivíduos
são inseparáveis dos ambientes do desenvolvimento social das populações
envolvidas e inseparáveis dos problemas da reprodução e do desenvolvimen-
to das sociedades. As sociedades, cotidianamente, desenvolvem um grande
número de processos para reproduzirem-se em sua dimensão biológica, cul-
tural, econômica e política”. 

A construção da nova geografia médica deve ser entendida, portanto,
como um movimento dentro da estratégia de geopolitização da saúde nos
lugares.

Em meio a esse caos geral é que a necessidade da construção de uma
nova epistemologia da ciência é, sobretudo, ideológica e se assenta na geogra-
fia dos lugares. Ou seja: não há como fugir à geografização da Medicina, da
Educação, da Pedagogia, etc, e da própria ciência. Só que esse processo de geo-
grafização deve estar comprometido com a busca de respostas às necessida-
des do povo e considerando-o (povo) como sujeito principal deste processo
geopolítico. (Santos et all, 2002 )

O desenvolvimento da nova geografia médica nos permite cumprir um
programa de trabalho que se adapte às circunstâncias dos lugares e estimule
à investigação dos fatos e dos fenômenos de modo que a produção do novo
conhecimento potencialize as nossas práticas. Nessa nova proposta de geo-
grafia médica é possível propor uma classificação epidemiologia de previsibi-
lidade de resolução dos problemas de saúde (controláveis, redutíveis e evitá-
veis), ou seja, a partir da prevalência dos pacientes nos lugares pode-se prever
a efetividade das ações de saúde pública cuja essência epistemológica é a
construção de novas relações sociais superando a base paradigmática que
serve de apoio para as práticas de planejamento e de programação em saúde
executadas até hoje e cujos resultados são catastróficos para os pacientes e
muito úteis para o processo de acumulação capitalista, e, cada vez menos
efetivos do ponto de vista da conquista de legimitidade política pelo Estado. 

O Projeto Manuelzão propõe como metodologia a continuidade dessas
atividades, enfatizando as atividades de saúde coletiva, e a introdução de ati-
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vidades de saúde ambiental: diagnóstico das condições ambientais do muni-
cípio (abastecimento de água, esgotamento sanitário, lixo, uso de agrotóxi-
cos, drenagem pluvial e controle de vetores), reuniões com as comunidades,
mobilizações da sociedade local (autoridades e população em geral) através
de realização de eventos (cursos, seminários e outros).

A preparação dos alunos selecionados para a área de atuação do Projeto,
se dá a partir de um treinamento com a participação de professores e convi-
dados que os orientam sobre os diversos temas relacionados à saúde ambien-
tal, envolvendo diversas instituições que vêm participando junto ao Projeto
dentro da citada perspectiva interdisciplinar e intersetorial (Companhia de
Saneamento de Minas Gerais – COPASA, Fundação Estadual de Meio
Ambiente – FEAM, Secretaria de Estado de meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – SEMAD, Superintendência de Limpeza Urbana – SLU de Belo
Horizonte e outras unidades da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG,
como a Comunicação, Biologia, Geologia). 

No estudo de demanda ambulatorial, atividade que os alunos vêm
desenvolvendo ao longo dos anos na disciplina de saúde coletiva, é acrescido
o estudo dos aspectos ambientais, buscando coletar informações sobre dados
socioambientais dos pacientes atendidos sobre o uso de água, disposição de
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econômicos e de saúde. Foto: Marcelo Bahia Cantella



resíduos sólidos e esgotos domésticos, poluição de cursos d’água, uso de agro-
tóxicos dentre outros.

O maior desafio e a maior missão da universidade no atual estágio da
saúde brasileira é construção da transdisciplinaridade, condição básica para o
progresso do conhecimento e da saúde coletiva. Para isso devemos não ape-
nas formar profissionais aptos ao diálogo técnico e leigo com os mais varia-
dos setores, mas também que sejam capazes de ter uma visão sistêmica e
integrada da relação ambiente/saúde/cidadania, que lhes permitam interagir
com outras áreas do conhecimento e exercer atividades políticas e socioam-
bientais junto a grupos populacionais, institucionais e setor privado para na
construção de uma sociedade saudável e sustentável do ponto de vista social,
econômico e ecológico.

Referências biblográficas

ALMEIDA Jr. A idéia de corpo: suas relações com a Natureza e os assuntos huma-
nos. In: CAVALCANTI, C (org.). Desenvolvimento e natureza: estudos para uma socie-
dade sustentável. São Paulo, Cortez, 1995.p.139-52.

DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO. Disponível em: www.mma.gov.br/estruturas/
agenda21/arquivos/estocolmo.doc (acesso em 08/12/2008) 

CLUBE DE ROMA. Disponível em: www.clubofrome.org/archive/publications.php
(acesso em 08/12/2008) 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – Eco 92.
disponível em: www.unb.br/temas/desenvolvimento_sust/eco_92.php  (acesso em
12/12/2008)

GIANNETTI DA FONSECA, E. Vícios privados, benefícios públicos?: a ética na riqueza
das nações. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

LISBOA, AH; GOULART, EMA; DINIZ, LFM. Projeto Manuelzão: a história da
mobilização que começou em torno de um rio. Belo Horizonte: Instituto Guacuy,
2008. 255 p. 

LALONDE, M. A new perspective on the health of canadians. A working document.
Government of Canada, Ottawa, 1974.

LEIS HR, D’AMATO JL. O ambientalismo como movimento vital: uma análise de
suas dimensões história, ética e vivencial. In: CAVALCANTI, C. Desenvolvimento e
natureza: estudos para uma sociedade sustentável. São Paulo: Cortez, 1995.p.29-40.

MEADOWS, Dennis L., MEADOWS, Donella H., RANDERS, Jorgen & BEHRENS,
William W. Limites do crescimento- um relatório para o Projeto do Clube de Roma
sobre o dilema da humanidade. São Paulo, Perspectiva. 1972.

51



NICOLESCU, Basarab. O manifesto da transdiplinaridade.3 ed, São Paulo: Triom,
1999.167 p

SACHS, I. Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável. Rio de Janeiro: Editora
Garamond, 2002

RELATÓRIO BRUNDTLAND. Disponível em: pt.wikipedia.org/wiki/Relatório_
Brundtland (acesso em 10/12/2008)

Protocolo de Kyoto: a convenção sobre mudança no clima. Brasília: Ministério da
Ciência e Tecnologia. Disponível em: http://www.mct.gov.br/clima/quito/proto-
col.htm>acesso em 18 de nov.2004

ROHDE, G M. Simetria. São Paulo, Hemus. 1982.

Strong, M Ecodesenvolvimento. In: Sachs,I. Estratégias de transição para o Século
XXI: Desenvolvimento e Meio Ambiente. FUNDAP, São Paulo, 1993.

TORO, A J B & Werneck, N M D.Mobilização Social: um modo de construir a demo-
cracia e a participação. Brasília MMA/Abeas/Unicef, 1996.

SAMAJA, J.; YNOUB, R. Monitoramento de los ambientes de desarollo humano.
Recife (Mestrado em Saúde Pública) NESC/CPqAM/FIOCRUZ. Texto de Apoio uti-
lizado na Disciplina  Saúde, Ambiente e Trabalho, 1998. (mimeografado) 25p.

SANTOS, M.; SOUZA, M.A. & SILVEIRA, M.L. Território: globalização e fragmen-
tação. São Paulo: Hucitec, 2002. 5ª edição.

Watson. J. D. The Double Houx. Nova York, The New American Lybrary, 1968.

52



53

A água como matriz de abordagem
ecossistêmica

1. Introdução

U
ma questão fundamental na abordagem ecossistêmica é a
identificação de um elemento sistêmico existente na nature-
za que vincule diferentes componentes e variáveis ambientais
dentro de uma visão de complexidade. Nesse sentido, a água

tem demonstrado ser capaz de estabelecer correlações ecossistêmicas.
Este capítulo aborda a importância da água e suas relações complexas

imprescindíveis para a vida, e, ainda, a sua capacidade de matriz transdisci-
plinar que possibilita integrar e correlacionar diferentes áreas do conheci-
mento.

Existem muitas controvérsias científicas sobre a origem da água no pla-
neta Terra.

Porém, não existe a menor dúvida de que a vida começou na água, e isso
somente foi possível por ela existir na Terra em sua forma líquida, proporcio-
nada pela temperatura média do planeta, que é de 150C .

Todas as espécies vivas, sejam animais ou vegetais, são dependentes da
água (salgada ou doce) e têm, na sua composição, diferentes percentuais de
água – no caso do homem, 70% do peso corporal. Os seres humanos, assim
como todas as espécies terrestres, necessitam de água doce.

A água do planeta, em termos de quantidade, é a mesma desde sempre,
ocupando ¾ da sua superfície, e 97% é salgada.

Existem, apenas, 3% de água doce no planeta, sendo que 2% localizam-
se nas calotas polares, e apenas 0,001% está disponível superficialmente em
rios e lagos para o abastecimento humano, de outras espécies e para as ativi-
dades econômicas.

Por essas razões, a disponibilidade de água doce tem se colocado como
um dos grandes desafios ambientais do presente e do futuro dos povos em



diferentes partes do mundo. Exemplo disso é intensificação dos conflitos
pelo uso da água em diferentes bacias hidrográficas do mundo, alguns de
forma violenta (guerras).

2. A água como um elemento civilizatório

Como a água sempre foi, é e será essencial à vida e às atividades huma-
nas, o homem sempre buscou estar próximo de mananciais de água. As civi-
lizações ricas e poderosas da antiguidade prosperaram ao longo do rio Nilo
(Egito), dependendo dele para a sobrevivência e para o desenvolvimento.

A história da humanidade foi marcada pelas grandes navegações através
dos mares, que permitiu a expansão das civilizações, o crescimento e o domí-
nio do poderio econômico e político de diferentes povos ao longo do tempo.

No caso do Brasil, a ocupação do interior do Brasil se deu pela navegação
do rio São Francisco, não por acaso denominado de rio da integração nacio-
nal.

Por sua importância, a água constituiu-se num elemento cultural que
influenciou o pensamento, a filosofia e a história das civilizações.

Catalão citando Novalis define a água como “caos sensível”, reconhecen-
do, nesta forma informe, elemento plástico por excelência para a modelagem
da vida. Na mitologia grega, é a matéria primordial da vida e, para o filósofo
Thales de Mileto, o elemento fundador de todas as coisas. 

Grande parte da narrativa bíblica tem como referência a água e os rios do
Oriente Médio.  Para os cristãos, se as águas não representam o princípio cria-
dor, eles permitem o renascimento do homem novo. Pelo batismo, realizado
pela imersão nas águas de um rio ou de uma fonte, restabelecem-se os laços
entre Deus e os homens. As águas detêm o poder de mediar o céu e a terra.
O arco-íris, esse jogo amável entre a luz e a transparência das águas, passou
a simbolizar, desde então, a aliança entre Deus e os homens.

A água, segundo a tradição chinesa, pode assumir as 10 mil formas da
criação, e aparece nas religiões, nas mitologias, na poesia e nas artes como
metáfora da alma humana. Os indus renovam as suas energias espirituais nas
águas do Ganges.

O fluxo das águas é inexorável;  correr faz parte da natureza. Ela aceita
ser tocada, mas nunca detida. Diante dos obstáculos, ela os contorna e flui.
“A água escapa entre nossos dedos e, como a chama, perfura de inquietante
estranheza as nossas certezas estreladas”, diz R. Barbier. Os chineses a com-
param ao tempo que passa, pois, em vão, tentamos deter a água e o tempo.
A água que corre e o tempo que passa são percebidos como sinônimos do
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fluxo universal.
Uma das melhores imagens simbólicas das águas está relatada na Carta

do índio Seattle:
“Essa água brilhante que escorre nos riachos não é

apenas água, mas o sangue de nossos antepassados. Se
lhes vendermos a terra, vocês devem lembrar que ela é
sagrada, e devem ensinar as suas crianças que ela é sagra-
da, e  que cada reflexo nas águas límpidas dos lagos fala de
acontecimentos e lembranças da vida de meu povo. O
murmúrio das águas é a voz de meus ancestrais. Os rios
são nossos irmãos, saciam nossa sede. Os rios carregam
canoas e alimentam nossas crianças.”

3. O ciclo das águas e da vida

A exuberância e a diversidade da vida na Terra somente foi possível pela
existência do ciclo da água. A água salgada existente nos mares evapora,
transforma-se em água doce que, sob a forma de nuvens, é carreada pelas cor-
rentes de ar na direção dos continentes. Neles deságuam através das chuvas,
penetrando no solo, alimentando os lençóis freáticos e as nascentes, que cor-
rem para os rios em direção ao mar, estabelecendo assim o ciclo da vida.

Este ciclo é essencial para a existência da biodiversidade, para nossas ati-
vidades agrícolas e econômicas. Nem a vida nem a economia sobreviveriam
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