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RESUMO 
 
 

O presente estudo de pesquisa teve como proposta a construção de conhecimentos através 

do Ensino de Ciências, utilizando a metodologia da problematização para promover saúde à 

população por uma equipe de profissionais - os Agentes de Combate a Endemias do 

município de Itaguaí, localizado a 69 quilômetros do Rio de Janeiro. Os agentes de combate 

a endemias são profissionais de grande importância na melhoria do processo educativo para 

as questões de saúde pública frente à população. O tipo de pesquisa foi explicativo, com a 

utilização de uma abordagem qualitativa de foro participante. Como método, foi construído o 

arco de Maguerez percorrendo as cinco etapas. Na primeira etapa do arco, ocorreu a 

observação da realidade, momento em que foram realizadas conversas com o grupo, 

entrevistas individuais e acompanhamento do trabalho de campo para compreensão 

daquele contexto e, desta maneira, levantar com os profissionais a principal problemática - 

que foi a desvalorização do profissional. A segunda etapa foi definida pela escolha dos 

pontos-chaves relacionados com a problemática: Foram elencados 12 (doze) pontos que 

estariam ocasionando o existir do problema e, em seguida, houve o agrupamento desses 

pontos-chaves em quatro blocos de afinidade. A terceira etapa, a teorização, foi marcada 

pelo estudo em sites confiáveis e pelo diálogo com outros profissionais da área sobre o 

assunto em questão e, a partir desta investigação, foi construída a quarta etapa, pautada no 

levantamento das hipóteses de solução para o problema e no caminhar para a 

transformação da realidade, tais como uma capacitação para os profissionais envolvidos na 

pesquisa, um projeto para a questão dos terrenos baldios ou o retorno às residências, tendo 

como medida educativa a utilização da contextualização com o vivenciar da população na 

visita deste profissional. Na quinta e última etapa, aplicação à realidade, colocamos algumas 

hipóteses levantadas, como, por exemplo, a capacitação do profissional; medidas de 

segurança no ponto de apoio; mudanças na forma como é feita a visita domiciliar e a 

construção de um projeto que associe as secretarias de Saúde, Urbanismo / Obras e Meio 

Ambiente. Os resultados nos possibilitaram refletir sobre a importância da utilização de uma 

metodologia de ensino para este profissional, que requer capacitações contínuas e um 

cuidado maior relacionado à segurança no trabalho, pelo fato de estarem expostos a várias 

situações de risco. Levando em consideração que este profissional precisa aproximar 



 
 
 
 
 

saberes – o comum e o profissional - para então contextualizar os fatos para aquela 

realidade. Dessa forma, o estudo possibilitou ampliar o entendimento da realidade do agente 

de combate a endemias, tanto no profissional quanto em relação à população frente às 

questões de saúde, possibilitando encontrar caminhos para que resolvam os entraves do 

cotidiano e permitindo a transformação do mundo deste profissional e da população com a 

qual atuam. 

 

Palavras-chave: Agente de Combate a Endemias. Promoção em Saúde. Metodologia da 

Problematização 
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 ABSTRACT 

 

This research study had as proposal the construction of knowledge through Science 

Teaching, using the methodology of problematization to promote health to the population 

by a team of professionals - the Agents to Combat Endemics of the municipality of Itaguaí, 

located 69 kilometers from Rio de Janeiro. Professional this of great importance in the 

improvement of the educative process for the questions of public health in front of the 

population. The type of research was explanatory, using a qualitative approach of 

participant forum. As a method was built the arch of Maguerez through the five stages, in 

the first stage of the arc, occurred to the observation of reality, at which time 

conversations were conducted with the group, individual interviews and follow up of the 

field work to understand that context and, in this way , To raise with the professionals the 

main problem - that was the devaluation of the professional. The second step was defined 

by the choice of key points related to the problem: 12 (twelve) points were listed which 

would be causing the problem to exist, and then the grouping of these key points into four 

affinity blocks. The third stage, theorizing, was marked by the study in reliable sites and by 

the dialogue with other professionals of the area on the subject in question and, from this 

investigation, was constructed the fourth stage, based on the hypothesis of solution to the 

problem And to move towards the transformation of reality, such as training for the 

professionals involved in the research, a project for the question of vacant lots or the 

return to the residences, having as educational measure the use of the contextualization 

with the experience of the population in the visit of this one professional. In the fifth and 

last step, application to reality, we put some hypotheses raised, such as, for example: 

Professional qualification, security measures at the point of support; Changes in the way 

the home visit is done and the construction of a project that associates the Secretariats of 

Health, Urbanism / Works and Environment. The results allowed us to reflect on the 

importance of using a teaching methodology for this professional. That requires 

continuous training and greater care related to safety at work because they are exposed 

to various situations of risk. Taking into account that this professional needs to approach 

knowledge - common and professional - to contextualize the facts for that reality. Thus, 

the study made it possible to broaden the understanding of the agent's reality to combat 



 
 
 
 
 

 

 

endemic diseases, both in the professional and in relation to the population in relation to 

health issues, making it possible to find ways to solve the obstacles of daily life and to 

allow the transformation of this professional's world And the population with which they 

operate. 

 

Keywords: Fighting Endemic Agent. Health Promotion.  Problematization Methodology. 
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1  INTRODUÇÃO 

  

1.1  EDUCAÇÃO PARA PROMOÇÃO EM SAÚDE 

  

A educação pautada nas suas diversas áreas do conhecimento torna-se forte 

aliada na busca de promoção à saúde perante a população, por ações de profissionais 

que atuam diretamente com a comunidade, focando não apenas o controle e a prevenção 

das doenças, mas o buscar entendimento, esclarecimento, conhecimento, 

questionamento e até conscientização da população frente às questões da saúde, 

visando o ensino como um direito social firmado no interesse de todos e para todos da 

sociedade (CARVALHO, 2004). 

 Tendo em vista a promoção em saúde na construção com o grupo de 

profissionais, foi sugerida uma metodologia de ensino entre setores, unindo educação e 

saúde, na visão da formação de um profissional mais crítico, generalista, humanista e 

reflexivo frente suas ações (BERBEL, 2011), e que também fosse ativo na resolução de 

problemas ligados à saúde e outras situações correlacionadas, tanto a nível individual 

quanto no coletivo, de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 1996). 

E, refletindo no dia-a-dia desse profissional, nos remetemos a Antônio Gramsci e 

seu discurso da busca por uma sociedade mais crítica através da Filosofia da Práxis – 

que, pela reflexão do pensamento, fosse feita a reflexão da prática para obtenção da 

mudança. Desta forma, práticas educativas que unam a teoria e a prática de forma 

questionadora, dialógica e participativa desses sujeitos, talvez façam uma transformação 

social nos mesmos e, quiçá, eles possam vir a inferir mudanças naquela realidade 

vivenciada através da sua prática (GRAMSCI, 1972). 

Segundo Mesquida (2011), Gramsci acreditava que as mudanças participativas 

devam ter objetivo de ação educativa, de criação e recriação do conhecimento, que se 

inicia através do diálogo para a análise sobre o cotidiano e a busca pela transformação 

do indivíduo. O que ocorre, muitas vezes, é um profissional estar acostumado com o 

sistema opressor e, desta forma, não expressar sua voz - que ele possa ter voz e práticas 

laborativas condizentes com a realidade trabalhada.  

Pensando neste elo, os agentes de combate a endemias foram os atores sociais 

que agiram por meio de medidas educativas aplicáveis para a mudança daquela 

comunidade, visando à promoção em saúde - incluindo, além de prevenção às doenças, 
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outras temáticas sociais para aquele contexto vivenciado, no intuito de inserir discussões 

sociais, econômicas e políticas. 

As funções do guarda de endemias, segundo a Lei nº 3.289, de 09 de dezembro 

de 2014, do município de Itaguaí, são: 

Vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos 
comerciais para buscar focos endêmicos; Inspeção cuidadosa de caixa 
d’água, calhas e telhados; Aplicação de larvicidas e inseticidas; 
Orientações quanto à prevenção e tratamento de doenças 
infecciosas; Recenseamento de animais (ITAGUAÍ R.J., 2014, p.15). 

 

Os participantes atuantes da pesquisa são os agentes que foram, são e serão 

potenciais mediadores de transformação social local. Além de serem disseminadores da 

educação em saúde junto àquela comunidade, passaram a ser pesquisadores, 

facilitadores e orientadores do processo de aprendizado frente às questões levantadas 

para a construção de uma visão de acesso e resolução em relação aos temas abordados. 

 Uma das temáticas é a doença dengue, estabelecida como uma importante virose 

emergente, motivo de acometimento entre milhões de pessoas no mundo (SILVA, 2008) . 

A manutenção da dengue consiste em uma combinação de fatores, tais como 

urbanização desorganizada, crescimento da população, sistemas de abastecimento de 

água e saneamento inadequados, movimentos migratórios sem controle, a questão do 

lixo e adaptação do vetor ao ambiente doméstico. Nesse conjunto, torna-se desafiante a 

efetivação de ações pluridisciplinares efetivas para o assunto (TAUIL, 2007). 

 Além do assolamento da dengue, estamos observando o surgimento de outras 

doenças no Brasil causadas pelo mesmo vetor, como é o caso da febre chikungunya e do 

zika vírus (PINTO, 2014). A primeira causa uma grande morbidade e um quadro 

inflamatório nas articulações que pode levar meses para ser resolvido. A segunda causa 

complicações que podem ser mais sérias quando evoluem para o lado neurológico, 

acometendo principalmente os fetos que estão em fase de desenvolvimento na gestação, 

podendo ocasionar quadro de microcefalia. Em adultos, pode causar o desenvolvimento 

da síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune.  

 Frente à situação existente, é importante o reforço de ações que potencializem 

estudo integrado e processo educativo para os profissionais de saúde e a população, 

afim de que os mesmos mobilizem e participem como sujeitos ativos, tendo propriedade 

de práticas de cooperação como atenção constante ao domicílio e ao ambiente, não 

deixando de lado o fato de que a responsabilidade dos órgãos governamentais nessas 

ações (OLIVEIRA, 2012) deverá ser efetiva. 
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 O Programa Nacional de Controle da Dengue, instituído em 2002, tem como 

estratégia a prevenção à dengue – o controle vetorial, pautado em aplicação de larvicidas 

e inseticidas, mutirões de limpeza e as campanhas educativas para mobilização da 

população (BRASIL, 2002). Na maioria das vezes, eventos pontuais resultam em 

mudanças momentâneas e pouco eficientes junto à população, desta forma, essas ações 

precisam ser rapidamente repensadas e reavaliadas como estratégias de ensino 

(CANDEIAS, 1997).  

Relacionada ao serviço de combate a dengue, foi implantada pelos governantes 

uma “força tarefa” que mais pareceu uma “guerra” contra o vetor. Realizada entre os 

meses de janeiro a junho, do ano de 2016, deixado dúvidas se as ações iriam ser 

mantidas ou não. Foram prorrogadas até dezembro de 2016. A guerra foi instituída por 

conta de diversos casos de nascimento de bebês com microcefalia e por ser um ano de 

Olimpíada no Brasil, mas os idealizadores da “força tarefa de combate a dengue a ao 

zika vírus” se esqueceram de incluir no slogan o combate a chikungunya, o combate a 

febre amarela e de fazer uma ação preventiva antes da Copa do Mundo Fifa, que ocorreu 

no ano de 2014, quando possivelmente foram introduzidos o vírus chikungunya e zika no 

Brasil. Desta maneira, eles esperariam que pessoas adquirissem as doenças, 

cronifiquem e até morram para que providências de “guerrilha” sejam tomadas, com a 

presença de militares do Corpo de Bombeiros e do Exército nas ruas fazendo o trabalho 

junto ou separado dos agentes, com a compra e entrega de veículos para os municípios, 

presença de veículos de última geração para aspergir veneno, informativos novos e a 

divulgação pela mídia das intervenções. No dia D de combate a dengue, o que se 

observou em vários bairros do município do Rio de Janeiro foi à entrega de um 

informativo, seguido de um discurso superficial e decorado pelos militares sem a vistoria 

dos imóveis e sem a presença do agente de combate a endemias e ao final da tarde, por 

conta da distribuição dos folhetos, as ruas estavam cheias de lixo. Já em Itaguaí, cada 

grupo de militares estava acompanhado por um agente de endemias, para que caso a 

vistoria necessita-se de tratamento fosse realizado pelo mesmo, assim a presença do 

agente se fez só para o tratamento. Os militares escolhiam os bairros e locais que 

queriam exercer a “força”, não entraram em áreas de risco e utilizaram o discurso pronto 

e realizado por eles, por conta disso em algumas ocasiões da ação, ocorreram conflitos 

de opiniões entre os militares e os agentes do programa, porque não levou em conta o 

profissional desse agente. Pensando nisso, o país precisa de medidas educativas 

contínuas, que agreguem profissionais e população para o combate ao vetor. Não 

adianta trabalhar intensamente ao longo de seis meses de um determinado ano e, 
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depois, abandonar todo o trabalho construído ou fazer esporadicamente, de forma 

descontextualizada. 

 No município de Itaguaí, com as metas da “força tarefa”, os aproximadamente 85 

mil imóveis deixaram de ser vistoriados bimestralmente e passaram a receber visitas 

mensais. Com isso, houve a contratação de profissionais para o período de janeiro a 

junho, e depois uma prorrogação por mais seis meses nestas contratações. O emprego 

temporário é um ponto positivo, mas o que serão dessas pessoas após este período? 

Provavelmente serão demitidas e ficarão desempregadas. Eles foram capacitados para 

trabalhar no campo e, mesmo com as contratações, a coordenadora do Programa afirma 

que o número de agentes ainda é insuficiente para suprir a demanda de trabalho do 

município. Acreditamos que, se as medidas fossem constantes e englobassem diversas 

esferas, tendo a educação como a base para as discussões, talvez não tivéssemos um 

quadro tão caótico relacionado à promoção de saúde perante as enfermidades e ao 

vetor. 

 Num sentido mais amplo, educar e orientar a população esperando mudanças 

comportamentais e realizar uma cobrança efetiva pela mudança estrutural desta 

sociedade talvez sejam ações que tenham um resultado positivo na eliminação das fases 

de desenvolvimento do vetor adulto, tendo neste procedimento extrema importância para 

o controle destas enfermidades. Deste modo, possivelmente reduziremos o número de 

pessoas com as doenças e, consequentemente, as complicações e os óbitos causados 

pelas mesmas e por outras. A efetividade das ações de controle da dengue, febre 

chikungunya e zika vírus estão diretamente ligadas à participação dos profissionais de 

endemias, tanto na busca ativa de criadouros quanto na forma mais importante de 

promover a saúde junto à população: por meio da educação. Seria importante que os 

profissionais pudessem ir além da transmissão de informações frente às situações e que 

tivessem a capacitação adequada para inferirem sobre a questão de saúde naquele 

cenário real.  

 Feita uma análise para este cenário que envolve a saúde e o profissional de 

combate a endemias, a educação vem sendo proposta por um ensino participativo, na 

intenção de construir, juntos, mediada no diálogo desses agentes pela experiência com a 

população nesse cotidiano, de forma que este agente possa apropriar-se, intervir e até 

divulgar seus conhecimentos a outras pessoas, tendo uma proposta de prática educativa 

com o outro (ACIOLI, 2008). 

 Analisando a ideia de promoção em saúde. O conceito foi definido na 1ª 

Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde: 
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Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da 
comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, 
incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para atingir 
um estado de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e 
grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e 
modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como 
um recurso para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a 
saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e 
pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da 
saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além 
de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global 
(CARTA DE OTTAWA, 1986, p.01). 

  

 Na perspectiva de uma promoção que extrapole a informação sobre as 

enfermidades e que busque, além de mudança individual, uma mudança organizacional 

na sociedade, na sua maneira de agir, de pensar, de questionar e intervir, estimular os 

participantes a problematizar o seu mundo profissional: “alunos, ou os participantes são 

levados a observar a realidade de uma maneira atenta e irão identificar aquilo que na 

realidade está se mostrando como carente... enfim problemático” (BERBEL, 2014, p.17). 

Dessa maneira, a promoção em saúde visa inserir o participar entre o sujeito e o 

coletivo, na perspectiva de mudanças no processo saúde-doença, através da mediação 

entre ambiente e indivíduos para que tenham melhores condições de vida, como 

moradia, trabalho e cultura, entre outros (AERTS, 2004). 

 A nossa pesquisa teve como propósito inferir em ações educativas tendo por base 

a realidade de mundo do sujeito, com relevância à vida, pautada numa sociedade mais 

igualitária e cidadã para todos. Assegurando os direitos da população, frente não só às 

doenças, mas também às questões sociais, econômicas e políticas que irão refletir na 

saúde daquela população. Na junção entre a educação e a saúde, o diálogo se estreitará, 

um em relação ao outro, mesmo não sendo tarefa fácil, tornando-se enriquecedor o 

levantar de questionamentos para a solução de problemas em conjunto. A análise aponta 

para o fortalecimento de práticas de humanização do profissional, via formação de afetos 

e de atividades de promoção de saúde.  

 

1.2 OBJETIVOS 

  

Apropriando do percurso da metodologia da problematização (BERBEL, 1998), 

buscamos como objetivo geral do estudo: 

        Proporcionar aos agentes de combate a endemias, por meio do ensino de ciências. 

À compreensão de seu trabalho como promotor de saúde. 



 
 
 
 
 

18 

 

 Dividimos a pesquisa em etapas a serem desenvolvidas com os seguintes 

objetivos específicos para alcançar os passos da metodologia da problematização: 

          - Entender como atua o profissional agente de combate a endemias no seu laborar 

junto à população; 

          - Identificar com os agentes qual é a principal problemática enfrentada pelo 

profissional e, assim, definirmos o recorte da realidade a ser pesquisado; 

          - Relacionar com a equipe do ponto de apoio do Engenho os pontos-chave 

potenciais relacionados com a questão levantada para estudo; 

         - Levantar com eles quais as possíveis hipóteses educativas para solucionar a 

problemática do grupo e o que pode ser feito para mudar aquele cenário real; 

        - Aplicar e validar com o grupo as hipóteses educativas e ações que mudem ou 

caminhem para a transformação daquela problemática.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

  

Escolhemos trabalhar com a metodologia da problematização voltada para 

profissionais de saúde, em especial o agente de combate a endemias, por perceber a 

importância da atuação desse profissional em nossa sociedade. Este realiza visitas a 

residências, estabelecimentos públicos, comerciais, industriais e até terrenos baldios, 

tendo como meta hoje, pela “força tarefa”, visitar cerca de quarenta imóveis diários entre 

abertos e fechados, o que resulta entre oitocentos e mil imóveis visitados mensalmente, 

em que o agente está em contato direto com a comunidade e suas residências. Isto torna 

estes agentes potenciais mediadores da educação para população, levando em conta a 

questão das endemias e outras questões correlacionadas. Os mesmos fazem relatórios 

diários de levantamento de índices de infestação e de locais com os maiores problemas 

frente ao vetor; vistoriam depósitos (como brinquedos, caixa d´água no chão, copos, 

garrafas deixadas em locais descobertos, imbricação de árvores, folhas e vasilhas de 

animais e banheiros em desuso, que são possíveis criadouros); utilizam o larvicida 

quando necessário e atuam com medidas educativas. Este profissional deveria ser mais 

valorizado por sua atuação em relação ao enfretamento da dengue e outras 

enfermidades. A mídia divulga somente o número de automóveis distribuídos para cada 

município, a presença de militares nas regiões do dia D de combate, mas ignora a figura 

principal que atua nesta luta, que é o agente de combate a endemias (MANUAL DO 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, 2012).  
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Pensando nesse agente tão importante e, ao mesmo tempo, tão esquecido, 

investigaremos com o presente estudo quais são as problemáticas enfrentadas por este 

profissional diariamente em sua atuação no campo. Tentaremos mostrar a importância 

que eles exercem na sociedade e no Programa Municipal de Controle da Dengue, e fazê-

lo entender o quanto pode transformar a si mesmo e a população local, não só frente a 

endemias, mas nas questões que perpassam este assunto. 

Com esta pesquisa, pretendemos modificar uma parcela dos agentes de combate 

a endemias e da população, parcela esta envolvida no processo de construção do 

cidadão participativo, crítico e questionador das suas atribuições quanto ser social e do 

Poder Público. Para que estes possam ir além do controle e da prevenção: que possam 

caminhar para a promoção de saúde em todas as suas vertentes e entraves sociais. 

A escolha do município de Itaguaí deu-se pela acessibilidade, o investigar do 

laborar do profissional e o interesse pioneiro de atribuir, colaborar e contribuir através do 

ensino de ciências junto à prática deste grupo.  

 

2  DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

2.1 A METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO (NA VISÃO DE NEUSI BERBEL) 

  

 Os participantes são incentivados a olhar a realidade em que estão inseridos por 

um ângulo mais questionador e crítico sobre um determinado assunto e fazer análises 

daquele local através dessa observação, utilizando a metodologia da problematização e, 

assim, levantar problemas também reais daquele cenário.  

 O chamado método do arco de Maguerez, desvelado e elucidado por Bordenave e 

Pereira (1982), tem sempre início na observação da realidade ou parte dela, dentro da 

proposta do tema a ser pesquisado. O estudo começa na vida real, prossegue e termina 

voltando a ponto de partida, que é a própria realidade. 

 Após a observação do contexto vivenciado, o levantamento de questionamentos 

se efetivará com discussões para a escolha do(s) ponto(s) chave da problemática que 

deve(m) ser estudado(s) e trabalhado(s) naquele momento para a mudança daquela 

situação.  

 Depois de terem definido o que vai ser estudado, ocorre a fase de investigação - a 

teorização do assunto. O critério para a busca de informações pode ocorrer em várias 

fontes: biblioteca, livros, revistas, sites, especialistas sobre o assunto, a própria 

população, entre outros, pode ser utilizados entrevistas, depoimentos e questionários e 
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tudo que possa ajudar na realização da pesquisa. Nessa etapa, através do(s) ponto(s) 

chave levantado(s) pelos participantes, ocorre a fundamentação e a sugestão de 

caminhos para solucionar o(s) problema(s) ou, pelo menos, um caminhar para a 

resolução do(s) problema(s). 

 Posteriormente, o mediador, juntamente com o grupo, aprofunda conhecimento 

sobre a temática, sendo o momento da revisão das percepções e colocações iniciais 

ocorrendo a possibilidade de modificação de alguns pontos e podendo ocorrer mudança 

ao nível do senso comum para um cunho científico, técnico, histórico, mais aprofundado 

do conhecimento e, quem sabe, até modificar conceitos pré-determinados dos 

participantes relacionados àquela problemática inicial. Mas, para que isto ocorra, eles 

devem sentir-se pertencentes ao processo, como cidadãos importantes em suas 

atribuições e capacitados para transformar a si próprios e ao coletivo. 

 Quando ocorre o conhecimento da estrutura do problema, encaminha-se para a 

próxima etapa, em que o grupo é motivado pelo mediador a levantar hipóteses de 

solução, devendo estas serem criativas, para que se tenha um diferencial naquela 

realidade em que foi extraído o problema. Todas as hipóteses de solução devem ser 

registradas para que então sejam aplicadas na prática, almejando a promoção e o poder 

transformador de uma parcela daquele ambiente de estudo. 

 Para Neusi Berbel (2014), as etapas do arco se resumem em: 

da realidade extrai-se o problema; sobre o problema foi realizado o 
estudo, a investigação e toda uma discussão sobre os dados obtidos; e 
por fim, volta-se a essa mesma realidade com ações que a possam 
transformar em algum grau. A finalidade maior é promover, por meio do 
estudo, uma transformação, mesmo que pequena, naquela parcela da 
realidade (BERBEL, 2014, p.19). 

 

O método do arco é adequado para inserir, na prática, fundamentos de uma 

pedagogia problematizada com vistas a uma educação que interaja entre o sujeito e o 

meio e transforme a sociedade (DIAZ BORDENAVE, 2003). 

Na visão de Berbel (2014) a “metodologia da problematização” é apenas um dos 

vários caminhos para essa pedagogia, pautada em uma educação transformadora e 

reveladora da realidade e é chamada de Metodologia porque, no transcorrer do estudo, 

utiliza-se o caminho do método do arco. Ele é dividido em etapas distintas, existindo 

técnicas, procedimentos e atividades que se complementam para a sua construção. Por 

vezes, terminar o estudo de um problema de um arco é reiniciar outros arcos, com outros 

problemas que foram identificados no transcorrer da aplicação de metodologia. 

O esquema do Arco (conforme figura 1) de Charlez Maguerez, bastante utilizado 

por Bordenave e Pereira (1982) na maioria das pesquisas, é aplicado para profissionais 
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da área de saúde, principalmente para treinamentos de auxiliares e técnicos de 

enfermagem e, sucessivamente, na formação de enfermeiros do ensino superior. Na 

referida pesquisa, também usaremos o método para profissionais da área de saúde do 

Sistema Único de Saúde, conhecidos como agentes de combate a endemias, que são 

importantes profissionais atuantes na informação, orientações e vistoria dos riscos das 

doenças e que poderão, após a pesquisa, atuarem também como promotores de saúde 

junto à comunidade.  

 

Figura 1- Arco de Maguerez, Diaz Bordenave; Pereira (1982, p.10), adaptado para a realidade da 
pesquisa. 

  

 A ilustração acima foi construída utilizando as etapas do arco voltadas para a 

realidade local. No começo, onde se estabelece o problema, foi colocada uma figura que 

retrata o lixo e uma área de terrenos baldios, figurando uma situação em que o agente 

vive todos os dias. A segunda etapa mostra alguns reservatórios encontrados nas visitas 

domiciliares, que são coco aberto, casquinha de ovo, garrafa tipo pet e pneu, entre 

outros; na terceira etapa, iniciou-se a teorização e depois o levantamento de hipóteses 

através do estudo, pautado no aprendizado, e a última etapa retrata uma agente 

feminina, pois o passo-a-passo até o final do trabalho foi construído com uma equipe de 

mulheres. Os agentes do gênero masculino do grupo só participaram das entrevistas e 
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depois tiveram que ser remanejados para outro local por segurança. E ainda, 

continuando nesse último quadro, ao fundo temos uma foto da feira de Itaguaí, localizada 

no campo de exposições do município e que, em todos os domingos, é o ponto de 

encontro da população, contendo a feira tradicional de hortaliças, frutas e outros gêneros 

alimentícios, a exposição e a venda de artesanatos locais, um espaço cultural para 

apresentações de grupos culturais, barracas de bebidas e comidas e um famoso forró. Ao 

fundo da arte, temos o vetor Aedes, inseto chave do trabalhar do agente e o chão 

retratado pelas pedras, fazendo alusão ao local em que pisa este profissional. Aqui está 

demonstrado o arco deste local. 

 Nessa mesma dimensão problematizadora, Freire (1997) acreditava em uma 

educação libertadora que pudesse desvencilhar o sujeito das diversas formas de 

opressão frente a uma educação que estivesse voltada para a transformação do ser 

humano, através do conhecimento. Tendo sempre em mente que “o homem só 

transforma a realidade quando ele próprio se transforma” (FREIRE, 1997) e fazendo 

referência à metodologia da problematização, ele dizia que, no decorrer de sua 

realização, mediada por discussões entre educador e o educando participante sobre as 

diversas leituras do objeto em estudo, e que, juntos, no caminhar das etapas do método, 

seriam capazes de interpretar, inferir e adotar medidas condizentes a realidade proposta.  

Buscar um ensino real para um estudo profundo é sair do senso comum para um 

conhecimento elaborado com todas as suas contradições - daí o caráter marcantemente 

político do trabalho pedagógico na problematização que, dessa maneira, o participante 

pode ser despertado para as questões sociais, políticas, econômicas e culturais, entre 

outras, que possam vir a permear o tema problema, tornando no mínimo instigante o 

pensar e o refletir sobre várias possibilidades de resolução daquele problema social, 

podendo acarretar numa mudança não só do meio, mas dele próprio como cidadão 

transformador de uma realidade. 

 

2.1.1 O Agente de Combate a Endemias  

 O agente de saúde, que é o agente de combate a endemias, é a figura primordial 

do Programa Nacional de Combate a Dengue e tem como função principal a prevenção 

de doenças. E, para tal, cabe ao agente à descoberta de focos, a destruição e o 

impedimento de criadouros, a orientação da comunidade quanto aos vetores e o combate 

propriamente dito do vetor em suas variadas formas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998, 

p.27). 
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 Comparando os manuais de instruções para pessoal de combate ao vetor, anos 

1998 e 2001, observa-se que as atribuições elencadas ao profissional agente de combate 

a endemias são as mesmas, com o diferencial que, no Manual de 2001, é feita a 

descrição de cada atividade que deve ser realizada pelo agente (conforme texto abaixo) - 

já a atribuição de ação educativa não fica claro como deve ser feita: somente é sugerida 

a orientação à população. O interessante é o retrocesso em relação ao laborar do 

profissional: no ano de 1998, o texto dizia “cabe ao agente” e, em 2001, o texto diz que é 

“obrigação do agente”, o que nos mostra a “guerra” instituída pelos governantes contra o 

vetor, responsabilizando o profissional pela luta. 

Na organização das atividades de campo o agente é o responsável por 
uma zona fixa de 800 a 1000 imóveis, visitados em ciclos bimensais nos 
municípios infestados por Aedes aegypti. Ele tem como obrigação 
básica: descobrir focos, destruir e evitar a formação de criadouros, 
impedir a reprodução de focos e orientar a comunidade com ações 
educativas [...] Realizar a pesquisa larvária em imóveis para 
levantamento de índice e descobrimento de focos nos municípios 
infestados e em armadilhas e pontos estratégicos nos municípios não 
infestados; [...] Realizar a eliminação de criadouros tendo como método 
de primeira escolha o controle mecânico (remoção, destruição, vedação, 
etc.); [...]Executar o tratamento focal e perifocal como medida 
complementar ao controle mecânico, aplicando larvicidas autorizados 
conforme orientação técnica; 
Orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação 
dos vetores; 
Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicado 
para cada situação; Repassar ao supervisor da área os problemas de 
maior grau de complexidade não solucionados; Manter atualizado o 
cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua zona; Registrar as 
informações referentes às atividades executadas nos formulários 
específicos; Deixar seu itinerário diário de trabalho no posto de 
abastecimento; Encaminhar aos serviços de saúde os casos suspeitos 
de dengue ”.  

 
domiciliar do agente é realizado após a autorização do residente do imóvel. A inspeção 

sempre começa pela área externa a residência (quintal ou pátio, por exemplo) e pelo lado 

direito. Depois de realizada a vistoria externa, o agente adentra o imóvel pela porta dos 

fundos, também pelo lado direito e toda visita é acompanhada pelo responsável do 

imóvel. Após a vistoria à procura de criadouro, o agente cola a ficha de visita do lado 

interno da porta do banheiro ou em lugar visível (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). Os 

agentes de Itaguaí só realizam a visita se estiver presente no imóvel uma pessoa maior 

de idade e sempre deixam a bolsa de materiais na varanda ou do lado externo ao 

domicílio. 

 

 A procura de criadouros é realizada em depósitos com água e sem água 

(potenciais criadouros), podendo ser naturais ou artificiais. Depósitos com água serão 
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cuidadosamente examinados e depósitos vazios devem estar protegidos da água, em 

locais secos, tampados, ou devem ser encaminhados para o descarte. O agente, além de 

prestar informação e orientação para aquele residente, notifica na ficha de 

acompanhamento de campo os variados tipos de depósitos encontrados e o que foi feito 

por ele, podendo o depósito ser inspecionado, tratado ou eliminado. 

  Em outras regiões do Brasil, os agentes podem ser conhecidos com outros 

nomes, mas realizam as mesmas funções. Em Sabará, Minas Gerais, por exemplo, os 

agentes de combate a endemias são conhecidos como agentes comunitários de saúde 

ou agentes sanitários e realizam as seguintes funções: fiscalizar os espaços públicos à 

procura de vetores transmissores de doenças e/ou hospedeiros, que podem ser insetos, 

roedores e aracnídeos, entre outros; verificar e exterminar no domicílio e peridomicílio 

possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue; orientar e informar sobre a 

prevenção da doença no combate aos focos do mosquito à população (OLIVEIRA, 2012).  

 Também no período higienista (início de 1900), esses profissionais atuavam com 

medidas educativas marcadas por ações de controle e prevenção a vetores. Atualmente, 

o agente de combate a endemias tem a sua função baseada em ações seculares no 

controle ao vetor, apoiadas em um discurso de educação tradicional, repassando a 

informação de uma forma pronta e hierárquica, presente em materiais educativos padrão 

e/ou falas já estabelecidas, sem resultados eficazes para a população (COSTA, 2015). O 

grupo de agentes de Itaguaí também utiliza desses materiais prontos (folhetos, 

informativos e leques) para orientar e informar a população durante a visita domiciliar. Um 

dos informativos é o “10 minutinhos salvam vidas”. Algumas perguntas surgem, tais 

como: Será que esses materiais com essas orientações servem ou são adequadas às 

realidades da população? As informações prontas e passadas aos agentes são 

condizentes com aquele contexto local ou são apenas repetições? 

 Na maioria das vezes, quando os agentes são indagados sobre as funções por 

eles desenvolvidas, os mesmos relatam fazer intervenções educativas e inspeção de 

imóveis. Na parte educativa, ainda prevalece à informação regulada no controle de focos 

e eliminação dos criadouros para alcance da prevenção, sem darem conta da importância 

do senso comum, do saber daquele morador, daquela população, do próprio saber deles. 

Quando o agente assume o papel de educador, ocorrem brechas, que vão desde a 

formação desse profissional, a falta de capacitação continuada e a forma organizacional 

de como as atividades são desenvolvidas levando em conta aspectos físicos, humanos e 

financeiros, entre outros (FRAGA, 2014). O profissional torna-se um passador de 

informações num ambiente tão propício ao dialogar com o sujeito diferente, ao trocar 
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experiências, ao construir um profissional e um munícipe ativo e transformador do mundo 

vivenciado por eles. 

 Segundo Proença (2007), “O conhecimento e o acesso do grupo à população e ao 

ambiente resultaram na sugestão de estratégias que foram consideradas importantes 

para o desenvolvimento de ações educativas sobre geohelmintos”, relacionando o forte 

laço deste profissional em estar ao mesmo tempo com a comunidade e em seu espaço, 

mostrando a interferência direta que podem promover neste ecossistema e a relação que 

têm com outras doenças além da dengue. 

Ocorre contratação desses profissionais desde o ano de 1999, mas somente no 

ano de 2003, quando foi criada a Secretaria de Vigilância em Saúde e com a publicação 

da Lei 11.350/ §4º 2006 (BRASIL, 2006), que o Ministério da Saúde regulamentou a 

profissão dos agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde. No 

laborar do agente de combate a endemias, constam os seguintes itens: 

O Agente de Combate às Endemias tem como atribuições o exercício de 

atividades de vigilância e controle de doenças e promoção da saúde, 

desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob 

supervisão do gestor de cada ente federado (BRASIL, 2006).  

 

Estabelecida a importância deste profissional na relação com o munícipe, 

construir com eles medidas educativas e elucidativas através do ensino em ciências pode 

vir a interferir no meio de tal forma que ocorram melhorias na percepção dos cuidados 

com a saúde, que podem levar a uma mudança na qualidade de vida desses indivíduos.  

 

2.1.1.1 Educação e Promoção em Saúde 

 Desenvolver cidadania crítica pela educação continuada em qualquer ambiente 

formal - do Ensino Médio à Pós-graduação ou no espaço não-formal - é importante na 

formação do profissional porque possibilita o diálogo constante de temas que estimulem e 

qualifiquem habilidades para o desenvolvimento do mesmo (DONATO JÙNIOR, 2011). 

 Refletindo sobre esses espaços, Jacobucci (2008) descreve que, se for pensar em 

uma definição de espaço formal de educação, diremos que é a escola com toda a sua 

composição e a organização de Instituição que possui definida na Lei 9394/96 de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, “o espaço formal diz respeito apenas a 

um local onde a educação ali realizada é formalizada, garantida por lei e organizada de 

acordo com uma padronização nacional”.  

 Então, todo ambiente que não for escolar passa a ser espaço não formal de 

educação, desde que possua intenção de ação educativa? Jacobucci (2008) busca definir 
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os ambientes não formais como os que são instituições cuja função principal não é a 

educação formalizada, mas que possuam uma equipe voltada para as atividades 

educativas, tendo como exemplos os centros de ciências, hospitais, museus e postos de 

saúde e os espaços que não são institucionalizados, como praças e parques. 

 Na perspectiva de um ensino em um espaço não formal, possibilitamos a conexão 

de outros saberes, utilizando a prática dos profissionais de saúde, das manifestações da 

sociedade e tendo como contrapartida a proposta de construção participativa da 

cidadania. 

 Para que isso ocorra, a educação continua sendo o ponto primordial para o 

crescimento de uma nação (PINTO, 2006) com o desenvolver de cidadãos onde a 

relação de cidadania e educação entrelace-se para a proposta de instituir sujeitos sociais 

ativos, levando ao empoderamento da população (JACOBI, 2002). A proposta é tanto 

utilizada para o espaço formal como não formal, com a intenção de exercício da 

cidadania e contribuição para mudanças nas condições de saúde e vida da população 

para uma promoção da saúde (BYDLOWSKI, 2011).  

 

3 METODOLOGIA  

 A metodologia da problematização tem como aplicação a resolução de 

problema(s) identificado(s) na observação do cotidiano do profissional, surgindo da 

realidade em que este atua. Essa metodologia é fundamentada na construção histórica 

crítico do indivíduo, na tomada de consciência para então transformar o seu mundo 

(BERBEL, 1999). Para tal, foi usado o arco de Maguerez, idealizado por Charles 

Maguerez, que utiliza estratégias de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento da 

problematização, constituído por cinco etapas: a observação da realidade, os pontos-

chave, a teorização, as hipóteses de solução e aplicação à realidade (BORDENAVE, 

2005). 

Para a aplicação da metodologia da problematização (BERBEL, 1998), foi 

proposta inicialmente a observação da realidade e, pautada nela, a definição do(s) 

problema(s), onde o profissional é levado a vivenciar uma realidade a fim de identificar 

um problema, e este deverá ser confirmado com os dados obtidos por um instrumento 

para coleta de dados. Esta avaliação é feita através de observação, questionário, 

entrevista ou teste, entre outras possibilidades. A etapa seguinte é marcada por uma 

análise reflexiva dos pontos mais relevantes a serem estudados para a compreensão do 

problema, chamados de pontos-chave, onde é realizada a pergunta “Por que o problema 

existe?”. Depois, em conjunto com o grupo, ocorre o levantamento das hipóteses. Após o 
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momento da investigação, o estudo propriamente dito, a teorização e busca de respostas 

para o(s) problema(s) indicado(s) nos pontos chave, ocorre a fundamentação teórica para 

a solução do problema ou, pelo menos, o caminhar para uma solução. Aqui, nesta etapa, 

aprofundamos a pesquisa bibliográfica sobre o assunto. Feito o levantamento, partimos 

para a resolução do(s) problema(s), momento em que o estudo ganhou contornos para 

transformar a realidade. Nesse instante, a criatividade foi explorada e todas as 

possibilidades de transformação da realidade anotadas. As hipóteses de solução foram 

aplicadas à realidade - retornarmos a ela, onde os profissionais fizeram intervenções 

naquela existência social de onde extraíram o problema. Frisamos que todas as etapas 

do arco (conforme figura 1) foram realizadas junto com os profissionais de saúde e 

obtivemos resultados da realidade deles naquele momento. 

 A escolha da metodologia com a utilização do arco se deu por considerarmos ser 

esta a mais adequada a nossa proposta de estudo. A princípio, iríamos trabalhar com os 

agentes comunitários de saúde na temática da tuberculose, mas, por prioridades no 

enfrentamento ao vetor transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus no cenário 

nacional, com inserção da “força tarefa” no município e o deslocamento de profissionais 

agentes comunitários de saúde para colaborarem com os agentes de combate a 

endemias e a contratação de profissionais para compor o quadro de combate ao vetor, 

tivemos outro olhar: porque não mudarmos a pesquisa pela necessidade real de 

discussões do momento atual? Para obtermos entendimento das relações ensino x ser 

humano x profissão x população x realidade x enfermidade, mergulhamos neste mundo, 

onde o agente é a chave que pode abrir caminhos para mudanças reais daquele cenário. 

 Na nossa pesquisa, a primeira etapa do arco propõe a observação da realidade.  

Foi realizada uma visita ao estabelecimento que se encontra o programa municipal de 

combate a dengue do município de Itaguaí. Lá aconteceram diálogos com a diretora da 

Vigilância Epidemiológica, a coordenadora do programa e quatro agentes que já 

trabalharam no campo e hoje atuam internamente no programa (profissionais estes com 

aproximadamente vinte e cinco anos de profissão), fazendo-nos entender um pouco mais 

sobre estes profissionais quanto a suas atribuições, atuações e percalços; A próxima fase 

foi marcada pelo conhecimento dos profissionais, do ponto de apoio do Engenho (equipe 

da pesquisa) e da atuação no trabalho de campo destes agentes. No local, conversamos 

com a equipe sobre a pesquisa e o termo de consentimento livre e esclarecido foi lido, 

explicado e as dúvidas foram esclarecidas. Como um dos instrumentos para coleta de 

dados, utilizamos uma entrevista individual (ver apêndice 2) com cada membro da 

equipe, com aproximadamente 10 (dez) minutos de duração cada, entre perguntas e 
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respostas. Após a entrevista, foi realizado o acompanhamento a um profissional no 

trabalho de campo, escolhido aleatoriamente. Retornamos em outro dia, quando já 

tínhamos um entendimento daquela realidade e queríamos confirmar com o grupo as 

respostas das atividades. As entrevistas e o acompanhamento no trabalho de campo 

foram lidos e problematizados com o grupo e, assim, eles puderam fazer suas 

avaliações, alterações e discussões sobre o principal problema apontado. 

 Tendo a definição dos problemas pelo grupo, caminhamos para a segunda etapa 

do arco, quando foram levantados por eles os pontos-chaves relacionados com a 

problemática. Foi pedido ao grupo que verbalizassem quais seriam os aspectos mais 

relevantes relacionados ao problema eleito. O que estaria ocasionando a existência dele? 

Após reflexões, pedimos para que elegessem os principais pontos de estudo, 

estabelecidos como pontos-chave e, então, ocorreu a escrita da análise reflexiva feita 

pelos agentes para aquele recorte cotidiano.  

 Feita a redação dos pontos-chaves, retornarmos ao grupo para o anúncio dos 

mesmos e foi perguntado se eles concordavam ou não. Nesse instante, eles puderam 

incluir, excluir ou adequar os pontos. Feito o acordo, passamos para a terceira etapa do 

arco, que é a teorização. Juntamente com os agentes, fomos investigar os pontos-

chaves eleitos por eles. Por qual motivo acontece aquilo naquela realidade? Na busca de 

informações sobre o problema escolhido pelo grupo, propusemos a pesquisa do assunto 

em sites confiáveis de pesquisa, além de conversas com o grupo e outros profissionais 

do programa que possuem a mesma formação e têm no trabalho de campo em média 

dez anos de experiência. 

 Para a quarta etapa do arco foi escrita às hipóteses de solução do problema 

encontradas por eles com base em estudos prévios realizados. Propusemos ao grupo a 

utilização de uma medida educativa com o uso da prática na elaboração e construção de 

ações educativas novas, com o intuito de intervir para aquela parcela da realidade 

estudada.  

 A quinta etapa do arco foi o momento da aplicação à realidade. O retorno ao real 

ocorreu com a elaboração de um projeto com sugestões de melhoria para a área e a 

mudança na realização da intervenção educativa. A equipe se sentiu mais valorizada com 

a experiência de futuramente resolver o problema e ter no aprendizado a obtenção de 

novos conhecimentos e a possibilidade de revisão e discussão de conceitos já estudados 

pelo grupo. Nessa etapa, foi estabelecido para o grupo uma semana de estudo, na qual 

chamamos de capacitação. O grupo teve como o ponto de partida a realidade e retornou 



 
 
 
 
 

29 

 

a ela no ponto de chegada, tendo como conceito o percorrer dessa metodologia de 

ensino pelo ensino. 

 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

  

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa explicativa, de foro participativo, 

com uma abordagem qualitativa (BRANDÃO, 1999) e tem como método a utilização da 

metodologia da problematização (VILLARDI, 2015) aplicada aos profissionais de saúde.  

Para iniciar a pesquisa, foi obtida a permissão da Diretora de Vigilância Epidemiológica e 

do Secretário Municipal de Saúde. A permissão se encontra devidamente assinada, 

carimbada e anexada a este trabalho (Anexo 1). 

 

3.1.1. Participantes da pesquisa 

 

Uma equipe de agentes de combate a endemias composta, a início, de doze 

profissionais, atuante no ponto de apoio do bairro Engenho, do município de Itaguaí. O 

pré-teste da entrevista foi aplicado a quatro agentes que já atuaram no trabalho de 

campo e hoje se encontram internos ao programa. O diálogo com esses agentes, a 

coordenadora do programa e a diretora geral da Vigilância Epidemiológica, teve como 

objetivo compreender a atuação deste profissional, suas atribuições no município, alguns 

impasses vividos por eles e a validação da entrevista. O pedido para trabalharem com a 

equipe ponto de apoio do Engenho foi feito pela coordenadora do programa. 

 Os participantes da pesquisa são os agentes de combate a endemias, lotados no 

Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde do 

município de Itaguaí. A equipe inicial era composta por 12 (doze) profissionais, sendo 10 

(dez) agentes de combate a endemias, estando 09 (nove) em trabalho de campo e 01 

(uma) supervisora de campo; 01 (um) agente de saúde pública e 01 (um) agente 

comunitário de saúde que atuam também no campo. Do grupo, 10 (dez) são do gênero 

feminino e 02 (dois) do gênero masculino, com idades entre 19 (dezenove) e 62 

(sessenta e dois) anos. A escolaridade varia do ensino fundamental incompleto ao ensino 

superior em curso. O tempo na profissão varia de 3 (três) meses a 15 (quinze) anos, 

compondo o grupo 8 (oito) profissionais contratados e 4 (quatro) efetivos de concurso 

público.  

 No contexto do estudo, esses profissionais foram escolhidos pela importância que 

ocupam na sociedade, sendo um significativo elo entre a população e a unidade de 
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saúde, bem como pela relevância das funções que exercem em seu trabalho, como 

orientar e informar de forma preventiva a população e vistoriar residências, entre outras. 

Nesse momento da “força tarefa”, cada agente visita mensalmente cerca de mil imóveis 

e, com isso, são multiplicadores educacionais em potencial frente ao ensino perante a 

população.  

 

3.1.1.1 Local da pesquisa  

  

A pesquisa foi realizada com a equipe de um dos pontos de apoio do 

Departamento de Vigilância Epidemiológica do município de Itaguaí, que possui os 

programas DST/AIDS, esquistossomose, imunização, hanseníase, malária, materno e 

materno Infantil, Programa Municipal de Controle a Dengue, saúde do trabalhador, 

tabagismo, tuberculose, entre outros. O Programa da Dengue possui dez pontos de 

apoio, dentre eles o ponto de apoio do Engenho.  O estabelecimento é público e atende a 

população e sua demanda de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, localizado na rua 

Reverendo  Octávio Luís Vieira nº 262, Centro, Itaguaí, R.J. 

A equipe de estudo encontra-se no ponto de apoio do bairro Engenho, localizado 

no CIEP 497 Municipalizado – Professora Silvia Tupinambá, conhecido como CIEP do 

Engenho, na rua Manoel Soares da Costa s/n°, bairro Engenho, no município de Itaguaí. 

O ponto de apoio é uma unidade localizada nos diversos bairros do município, que 

geralmente utilizam uma área do espaço escolar, podendo ser uma sala ou local 

disponibilizado pela direção escolar.  A medida é usada para descentralizar o programa e 

servir como ponto de encontro diário daquela determinada equipe para assinatura de 

ponto, entrega dos boletins, busca de materiais e reuniões dos agentes de combate a 

endemias. Cada ponto de apoio possui de oito a doze agentes, um supervisor de campo 

(que fica diariamente no local para dar saída e entrada de materiais, dos boletins e dos 

profissionais, acompanhar no campo quando necessário e auxiliar o grupo) e existe um 

supervisor geral que dá suporte a este ponto de apoio com reuniões, distribuição de 

materiais e busca de relatórios, sendo que cada supervisor geral possui mais de um 

ponto de apoio para supervisionar.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Aplicando a Metodologia da Problematização 
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4.1 OBSERVAÇÃO DA REALIDADE (1ª ETAPA DO ARCO DE MAGUEREZ)  

  

 No intuito de entender como atuava o profissional, a priori foi discutido como esse 

profissional é intitulado no município. Pela lei municipal é conhecido como agente de 

endemias e pelo programa é chamado de agente de endemias, agente de combate a 

endemias e agente de controle de endemias - e os profissionais se reconhecem como 

agente de combate a endemias. Almeida (2012), ao fazer um levantamento bibliográfico 

entre os anos de 2000 a 2005, também verificou os diversos nomes dados à ocupação na 

qual designou como agente de controle de endemias. E, do século XIX até os dias atuais, 

também ocorreram denominações que foram de “mata-mosquitos”, passando por agente 

de endemias e até chegar aos dias atuais, como agente de saúde pública.  Em Niterói, 

local que foi realizado a sua pesquisa de mestrado, quando falava em agente de controle 

de endemias, era dito que se tratava do agente de controle de zoonoses. Isto deixa claro 

que ainda não foi denominada uma identidade única deste profissional a nível nacional, o 

que acarreta para ele a falta de identidade e a desvalorização do profissional 

principalmente quando é utilizada a denominação “mata-mosquitos”. 

 Contudo, na formação profissional, a mesma autora coloca a “formação” no texto 

entre aspas, mostrando a fragilidade do processo educativo do profissional, em que 

muitas das vezes possui apenas o Ensino Médio completo e nenhum outro tipo de 

formação específica, ao cargo que quando é oportunizado algum tipo de ensino, os 

médicos eram privilegiados e os “trabalhadores menos qualificados não eram sequer 

informados da possibilidade de realizar cursos, treinamentos e capacitações, já que seu 

afastamento causaria transtorno ao serviço”. Demostra a falta de investimento no 

profissional e na visão opressora do sistema capitalista no qual vivemos.  No local da 

nossa pesquisa, quanto à formação, existem profissionais antigos que não possuem a 

escolaridade de Ensino Médio completo, sendo uma minoria. A maioria concluiu o Ensino 

Médio, alguns estão em curso de graduação e outros já contam com graduação completa 

- todos sem formação específica em endemias. O que acontece é que, quando são 

contratados ou efetivados por processo de concurso público, passam por uma 

capacitação de quarenta horas que acontece em uma semana e depois vão para o 

trabalho de campo junto a profissionais mais antigos para aprenderem a técnica. E a 

cada fechamento de ciclo, que ocorre a cada dois meses, se reúnem para escutarem 

orientações e, por vezes, palestras, mas sem a entrega de certificado das horas de 

estudo. 
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 Na primeira etapa, foram feitas algumas intervenções prévias (conversas e 

validação das entrevistas) com profissionais que atuaram como agentes de combate a 

endemias no trabalho de campo, no intuito de tentar compreender como ocorre o dia a 

dia desses profissionais e, desta forma, passar a participar da realidade do grupo 

escolhido. 

 Foi realizada uma entrevista com a diretora do Departamento de Vigilância 

Epidemiológica, que também é enfermeira e sanitarista. A profissional conta com uma 

vasta experiência e responde por vários programas, incluindo o Programa Municipal de 

Controle a Dengue e o Laboratório de Saúde Pública no qual trabalho. Expliquei a ela 

como aconteceria o estudo e entreguei um resumo do projeto de pesquisa.  

“Já ouvi falar da metodologia da problematização da Berbel e que o 
problema, a problemática, é a população. Vou dar um exemplo: Fiz um 
trabalho na semana passada no calçadão e estava distribuindo 
panfletos, as pessoas pegavam os panfletos e jogavam no chão mais à 
frente. Não é só a pessoa pobre não, acontece em todas as classes. O 
problema é cultural do brasileiro” (Entrevista A). 

  

A entrevista A é muito interessante, pois por meio de suas observações oriundas 

de anos na profissão, agrega à situação das endemias em questão uma responsabilidade 

da população brasileira, pois culpa o povo e não questiona o método utilizado por seus 

profissionais ou culpar os dois – população e método. Diz estar feliz com o trabalho de 

pesquisa, que será pioneiro em Itaguaí e dará um artigo. Os agentes de endemias 

também levantarão a mesma problemática? 

 O encontro seguinte foi com a diretora e a coordenadora de vigilância 

epidemiológica, que é agente de combate a endemias e já atuou no trabalho de campo 

por vários anos no município. Nessa entrevista, ela descreveu um pouco sobre o trabalho 

do agente, relatando o que faz um agente de endemias: 

“O município de Itaguaí tem aproximadamente 85.000 imóveis e cada 
profissional agente de endemias faz em média de 800 a 1000 imóveis 
mensais. Antes da “ força tarefa” era realizado esse número de imóveis 
no período de dois meses, agora o mesmo quantitativo é feito em um 
mês. O agente de endemias faz a verificação e procura o foco. Caso 
encontre, o depósito é eliminado - isso nas residências, todos os meses. 
Quando é ponto estratégico, chamado de PE, é feito de 15 em 15 dias e 
existe uma equipe só para isso, equipe PE. Os PE são: cemitério, 
borracharia e SAMU, entre outros. Nos bairros com alto índice 
infestação, como Centro, Brisamar e Chaperó, entre outros, são 
agendados o carro fumacê. Por conta do zika vírus surgiu a “força tarefa” 
que irá até junho e, por isso, o número de imóveis vistoriados passou de 
dois meses para um mês. Ocorreu também contratação de servidores, 
remanejamento de profissionais, dia D de combate, recebimento de 
militares do Exército e dos Bombeiros, doação de carros, mas, ainda 
assim, não temos o número de profissionais suficiente para o trabalho. O 
levantamento de índice rápido para Aedes vem sempre depois do ciclo, 
era de dois em dois meses, agora é de um em um, e vai depender do 
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organograma enviado pelo Estado. O calendário vem pronto e ao todo 
são cinco levantamentos do índice rápido do aedes (liras) anuais, nós só 
executamos” (Entrevista B). 

  

Na entrevista B, a coordenadora descreveu um pouco da dinâmica do programa, o 

exercer do profissional e os últimos acontecimentos (que foram a redução do calendário 

de bimestral para mensal e outras medidas utilizadas na implantação da “força tarefa”). 

No discurso, ela fala de uma problemática que é o número insuficiente de profissionais 

para suprir a demanda mensal. Os agentes de endemias também concordarão que o 

efetivo de profissionais é insatisfatório? 

 Inicialmente, o projeto desta dissertação versaria sobre o tema tuberculose e os 

agentes comunitários de saúde; no entanto, o estudo foi reorientado para outra temática 

por conta do deslocamento de alguns agentes comunitários de saúde para contribuírem 

no trabalho de campo junto aos agentes de endemias no município e, pelo cenário 

instalado no país, ocorreu uma mudança de escolha dos profissionais e da temática. No 

mesmo período, Schuller-Faccini et al. (2016) descreram o surto do vírus zika 

transmitidos pelo Aedes na região do nordeste brasileiro e a suspeita associação desses 

com os casos de microcefalia em recém-nascidos. Dessa forma, o Ministério da Saúde 

estabeleceu uma “força tarefa” nacional que iria investigar esta associação e delegou 

ações em todo território nacional a serem exploradas. Nesse momento, houve mudanças 

no município de Itaguaí quanto à migração de profissionais dentro da área de saúde, a 

contratação de outros profissionais, curso de capacitação para o trabalho em campo, a 

compra de veículos, presença de militares (Exército e Bombeiros) e outras medidas para 

a adequação dessa tarefa. 

 A escolha da equipe do ponto de apoio do bairro Engenho foi a pedido da 

coordenadora do programa, por tratar-se de um grupo sério de trabalho, com grande 

potencial e instalado em uma das regiões de mais conflito relacionado ao tráfico de 

drogas do município. Considerou que sempre foram profissionais que, apesar da 

insegurança do local de trabalho, mostraram confiabilidade dos dados entregues e 

profissionalismo no laborar diário. Além disso, o ensino de ciências estaria oportunizando 

a participação dos mesmos no ensino de uma metodologia nunca antes aplicada dentro 

do departamento.  

 Em mais um encontro, ocorrendo à validação da entrevista, foram entrevistados 

04(quatro) profissionais que no momento trabalham internos ao programa e já foram do 

trabalho externo, que é o trabalho de campo com a realização da visita domiciliar; A 

entrevista prévia serviu para termos noção se as perguntas se enquadravam ou não para 

aquele tipo de profissional. Segue o perfil dos profissionais entrevistados na validação: 
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Perfil do 
Entrevistado 

Idade Gênero 
Tempo 

de 
serviço 

Escolaridade Profissão 

Validação 1 45 anos Masculino 25 anos Ensino médio 
Agente de combate 

a endemias 

Validação 2 47 anos Masculino 25 anos Ensino médio 
Agente de combate 

a endemias 

Validação 3 51 anos Masculino 30 anos 
Ensino superior 

(Ciências Biológicas) 

Agente de combate 
a endemias 

Esteve como 
coordenador do 

Programa de 
combate a 

endemias na 
gestão pública 

anterior 

Validação 4 24 anos Masculino 04 anos 
Ensino superior 

(Farmácia) 
Agente comunitário 

de saúde 

 
 Na validação da entrevista 1, o profissional discursa sobre a principal problemática 

da profissão: 

”A população não faz a parte dela, é a realidade. De dois em dois meses 
você passa e tem quadro que não muda, a mudança é pouca, é trabalho 
de enxugar gelo. Pouca mudança na comunidade, acomodação do ser 
humano, esquece rápido, só dá importância quando o quadro já está 
instalado e a prevenção não é feita” (Validação da entrevista 1).  

  

Na validação 2, o profissional fala sobre o problema instalado no laborar: 

“Eu acho, eu acredito que não há uma política que beneficie o 
trabalhador. O importante é preencher o papel e levar para o gestor, 
somos esquecidos, uma máquina. Ocorre a desvalorização, não há 
incentivo, material adequado e reciclagem boa, só cobrança, não da 
chefia e sim do poder público” (Validação da entrevista 2). 

  

A validação 3, o profissional já esteve como coordenador da vigilância 

epidemiológica dialoga que:  

“A massificação do governo é dar satisfação a OMS (Organização 
Mundial de Saúde) do que está sendo feito. A mídia informa quantos 
carros foram distribuídos ao município, mas nunca a valorização do 
profissional, do ser humano, como se o inseticida resolvesse tudo e o 
agente de endemias é desconhecido. Observo que muitos colegas 
ficaram desatualizados. Ocorreu uma evolução na área de saúde, mas 
não tiveram a capacidade de observar que os profissionais precisam 
evoluir. Os profissionais são desvalorizados. Os equipamentos UBV (que 
é um tratamento a ultra baixo volume que utiliza a pulverização do 
inseticida líquido para o combate do inseto adulto em regiões de grande 
infestação) do carro fumacê, hiper modernos, mas o profissional não 
está modernizado, que é a peça principal. Falta de incentivo profissional, 
satisfação, valorização deles” (Validação da entrevista 3). 

  

Na validação 4, disse que para ele:  
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“Na parte urbana do município, como o bairro Centro, o maior problema 
é das pessoas abrirem as residências, a maioria não abre a porta ou não 
permite que os empregados abram. Já na área rural, é o entendimento, a 
explicação para poderem entender. O acesso é bem mais fácil” 
(Validação da entrevista 4). 

  

Fazendo uma análise das falas: o primeiro profissional considera que a população 

constitui o maior problema na profissão; o segundo entende que a problemática é a 

desvalorização do profissional e acredita que o agente é visto como um objeto, um 

instrumento ou uma máquina; o terceiro fala da importância da valorização do agente de 

endemias, do ser humano, e também fala da desvalorização; já o quarto percebe a falta 

da acessibilidade à população de maior poder aquisitivo e a falta de entendimento das 

classes menos favorecidas, perfazendo os impasses da visita domiciliar. 

 Todas as entrevistas esclareceram e pontuaram vivências desses profissionais 

enquanto atuaram no trabalho de campo. Fiz com eles a validação da entrevista e, com a 

ajuda deles, modificamos algumas questões, tais como: juntamos as questões dos 

sintomas pela dificuldade de listarem sintomas tão parecidos; juntamos as questões dos 

vetores por entenderem que o Aedes albopctius é também um vetor em potencial e, por 

sinal, muito encontrado na área rural do município de Itaguaí, não mencionado pela 

mídia; inserimos uma pergunta sobre o maior impedimento do trabalho e retiramos a 

questão dos equipamentos profissionais individuais, por terem sido comprados pela 

gestão do município. Os profissionais disseram que as perguntas estavam claras e dentro 

do que realizam na profissão. 

 Na segunda parte, o encontro foi no ponto de apoio do Engenho. A pesquisa foi 

explicada por meio da leitura do termo de consentimento livre e as dúvidas foram 

esclarecidas. Todos aceitaram participar da pesquisa. Em seguida, o termo foi assinado, 

rubricado e datado por eles e por nós, ficando uma das vias com o participante e outra 

com os pesquisadores. O modelo do termo encontra-se no apêndice 1 do trabalho. 

O instrumento para a coleta de dados, roteiro da entrevista, encontra-se no 

apêndice 2 e foi elaborado com o intuito de compreender parte da realidade desse 

grupo. Foram entrevistados os 12 (doze) profissionais, todos atuantes no trabalho de 

campo. A entrevista foi individual, com duração de aproximadamente 10 (dez) a 15 

(quinze) minutos cada, elas foram gravadas e transcritas.   

As respostas estão no apêndice 3. Na pergunta 1 foram incluídas as respostas 

que expressam a contribuição deste profissional, o agente de combate a endemias no 

laborar de campo para a população. 
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Foram entrevistados 12 (doze) profissionais (n = 12) e, na primeira pergunta, onze 

profissionais acreditam que a contribuição maior do trabalho seja a mensagem 

educativa com informação e orientação, perfazendo 92% dos participantes, dados que 

corroboram com o pressuposto da pesquisa. A eliminação de depósitos vem como a 

segunda contribuição, tendo n = 5, totalizando 42% das respostas e em terceiro, está o 

esclarecimento das doenças com n = 4, totalizando 33% desses.  

Na pergunta 2 (n = 11), participantes responderam sobre o laborar de campo e n = 

1 participante, do laborar de supervisão de campo que é responsável pelo ponto de apoio 

do Engenho. Dos onze profissionais, 55% disseram que fazem medida educativa nas 

visitas domiciliares, seguidas de 36% que falaram que vão para o ponto de apoio e 

depois saem para o trabalho de campo e 27% da eliminação do foco e entrada tanto na 

parte externa quanto na interna do imóvel pelo lado direito, que é padronizado pelo 

Ministério da Saúde.  

Nas duas primeiras categorias foram visíveis pelas falas que a principal “arma” de 

prevenção e eliminação das doenças dengue, chikungunya, zika e do vetor estão 

pautadas nas medidas educativas. 

   Continuando na pergunta 2, a resposta do laborar da supervisora de campo do 

ponto de apoio do Engenho: 

“Já fui do campo e, como supervisora, fico no PA (que é o ponto de 

apoio), corrijo os boletins semanais, o que cada um fez a cada semana, 

a quantidade de larvicidas utilizada, quantidade de depósitos eliminados 

e tratados, depois verifico e entrego à supervisora geral. Faço a 

setorização, divido o número de imóveis entre a equipe XV, supervisiono 

diretamente quando vou a campo com eles e indiretamente quando 

recebo os boletins, faço reuniões geralmente no começo da semana 

junto com a supervisora geral e conversamos sobre larvicidas, essas 

coisas. Os agentes fazem um determinado número de casas, hoje 

quarenta” (Entrevista). 

 Na pergunta 3, foram indagadas quantas são as horas de trabalho em campo. 

Todos os participantes n = 12, fazendo 100% do grupo, acordaram que trabalham oito 

horas diárias fazendo um total de quarenta semanais; 5 participantes (42%) proferiram o 

intervalo de almoço de uma hora e somente 1 participante (8%) disse que sai somente às 

nove horas da manhã para o campo, pois trabalha em área de risco e não pode acordar 

os moradores. 

Na pergunta 4, eles são unânimes na quantidade de imóveis visitados: 

quarenta imóveis por dia. Dos participantes, n = 3 (25%) relatam também o quantitativo 

mensal de vistorias e dizem que, por vezes, ultrapassam quarenta imóveis diários, 

podendo fazer cinquenta ou mais para fechar o quarteirão. No aparecimento de apenas 
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uma resposta do profissional, relata: “Que o quantitativo de imóveis diários é 

contabilizado entre fechado e aberto”; “O fechado é registrado no boletim e retorna-se no 

mesmo dia ou no final do ciclo para fazê-lo e, caso não obtenha sucesso, o imóvel é 

notificado e este segue para o programa”; “Relato do quantitativo de duzentos imóveis 

semanais”; “Com a “força tarefa”, o quantitativo de imóveis continuou o mesmo, mas o 

tempo para realização do trabalho foi reduzido à metade” e “Em dia de chuva não há 

possibilidade de trabalho no campo, ocorrendo a reposição das visitas em outros dias”. 

 Na pergunta 5, as respostas estão no que faz o agente de endemias na visita 

domiciliar. Em relação à medida educativa, foram ditos: “Que tem muita gente com zika, 

oriento sobre o risco da dengue, mostro o jornal que carrego na bolsa, do nascimento da 

criança com microcefalia e de mortos pela dengue”; “Digo que conheço uma criança que 

nasceu com microcefalia próximo a Coroa Grande (Itaguaí) e que um amigo dentista 

morreu de dengue”; “Falo sobre a doença, como ela é transmitida, entrego folhetos; 

entrego panfletos”. Os agentes utilizam materiais já prontos que entregam aos 

moradores, utilizam matérias em jornais e exemplificam alguns acontecimentos próximos 

a eles. Não escutei falarem do vetor e aguardava orientações e informações mais 

contextualizadas para aquele local, para aquela parcela da população, na realidade vivida 

por eles. 

 Na pergunta 5, houve erros quanto ao procedimento técnico: um relacionado à 

visita domiciliar, que começa sempre pelo lado direito da área externa ou interna, e não 

pelo esquerdo, como um profissional proferiu; e ao referir-se como remédio a respeito do 

uso do larvicida. O larvicida utilizado atualmente é o pyriproxifen, conhecido como 

Sumilarv, que atua impedindo o processo evolutivo das larvas, não ocorrendo o 

desenvolvimento da fase adulta do vetor. Remédio é um medicamento utilizado para o 

tratamento e/ou cura de doenças, não sendo utilizado no tratamento e eliminação de 

larvas. 

A pergunta 6 questiona o que é um criadouro. N = 7 participantes, totalizando 

58% dos agentes, responderam que o criadouro é um depósito ou recipiente que 

armazena água. Nenhum dos participantes disse o que está criando, ou o que vai criar e 

como irá criar. Temos que pensar no vetor também. Quatro participantes, perfazendo 

33%, responderam tudo que contém água parada, tornando enorme a possibilidade da 

palavra ”tudo”. Dois dos participantes, aproximadamente 17%, disseram que é um 

depósito que armazena água e ocorre a presença do mosquito que deposita ovos, 

podendo desta forma tornar-se um criadouro. Alguns participantes responderam que é o 

depósito da doença dengue e que as larvas procriam nele, como se as larvas pudessem 
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reproduzir-se dentro do depósito; outro falou do depósito vazio, sem água possivelmente 

a fêmea não irá depositar seus ovos, somente depositará acima da superfície da água.  

Entendo que o depósito vazio deverá ser eliminado, jogado fora ou colocado em um local 

coberto e que não contenha água. Um participante respondeu que é um risco à vida - 

temos outros milhares de riscos, qual é esse risco? Outra resposta foi a presença de 

água limpinha - sabe-se hoje que não precisa ser tão limpinha assim e não precisa ser 

potável. 

Nesta pergunta, alguns criadouros foram citados e estão descritos no apêndice 3, 

na pergunta 6. 

 Na pergunta 7, dos participantes n = 4 , perfazendo 33%, falaram sobre o 

levantamento do índice rápido para Aedes (LIRA), que é uma semana específica 

(calendário agendado pelo Estado) em que todas as larvas encontradas são coletadas, 

quantificadas e enviadas para a identificação no laboratório de entomologia do próprio 

programa. Tirando esta semana, o agente deve vistoriar, tratar e/ou eliminar as larvas 

quando encontradas e não coletá-las. Do grupo, n = 4, fazendo 33% responderam que 

fazem a eliminação e n = 6 totalizando 50% do grupo citaram os criadouros que eliminam. 

Deles, n =2 (17%) falaram de uma questão de saneamento básico: é que em alguns 

locais do bairro ocorre falta de água e, por isso, os moradores armazenam a mesma em 

tonéis, barris e outros reservatórios para prover a sobrevivência. Como a eliminação 

desses reservatórios resultaria em eliminar a pouca água desses moradores, uma das 

orientações dos Agentes é a colocação de tela ou pastilhas de cloro dentro desses 

reservatórios. 

Na pergunta 8, n = 12 (100%) responderam usar o larvicida e n = 6 (50%) 

disseram o nome e o formato correto do larvicida e n = 2 (17%) proferiram outro nome 

parecido, mas não o correto. Sendo que n = 4 (33%) dos participantes não disseram o 

nome do larvicida ou esqueceram. Uma participante colaborou corretamente na ação do 

larvicida, dizendo que ele atua como um hormônio juvenil, inibindo o desenvolvimento 

das características adultas do inseto. Outra participante falou do controle que fazem 

através de exames sanguíneos anuais, por estarem expostos a produtos químicos 

diariamente. Na última contribuição, o participante diz que o larvicida interrompe o 

desenvolvimento das fases larvais e não do mosquito adulto.  

Nessa pergunta 9, retorna a presença das medidas educativas: n = 8 (67%) 

dizem que são feitas através da distribuição de informativos na visita domiciliar. Quatro 

dos participantes (33%) disseram que entregam o informativo “10 minutos salvam vidas”, 

nele possui um checklist com 13 locais em que o mosquito costuma colocar seus ovos e 
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o morador deve fazer a checagem por dez minutos semanalmente. Alguns Agentes 

pedem aos residentes que fiscalizem os reservatórios, orientam quanto aos criadouros e 

a não deixarem água parada. Verbalizaram a dificuldade enfrentada com os terrenos 

baldios. Uma das participantes relatou parabenizar o responsável do local limpo, para 

que sirva de incentivo e ele continue fazendo a limpeza. 

Na pergunta 10, todos os participantes, 100% do grupo, consideram as três 

doenças graves. Do grupo, n = 8 participantes, totalizando 67%, acreditam que a 

dengue hemorrágica é a mais grave porque pode levar a óbito. Três dos participantes 

(25%) falam da gravidade da microcefalia na doença zika vírus e dois (17%) relatam 

sintomas da chinkungunya, com dores nas articulações, nas juntas e de acometimento de 

até cinco anos. Ficou claro pelas respostas que os participantes não aprofundam a 

temática das doenças. 

Na pergunta 11, apenas n = 5 (42%) dos participantes, responderam sobre o 

vetor e as espécies Aedes aegypti e Aedes albopictus. Dizem que o Aedes aegypti é 

o transmissor das três enfermidades e n = 3 (25%) disseram que o vetor veio da África e 

somente n = 3 (25%) participantes relatam algo do mosquito Aedes albopictus, n = 2 

relatam que só a fêmea do mosquito é que pica, faz o repasto sanguíneo, outros n = 2 

participantes relataram erroneamente que as larvas precisam do sangue para se 

alimentar. Nessa categoria, observou uma carência de informação do profissional 

relacionado ao vetor, falta conhecer as espécies, o ciclo e o comportamento do vetor. 

Na última pergunta, que foi a 12, n = 10 (83%) dos participantes, dizem que o 

maior impedimento enfrentado pelo grupo seria a insegurança, por ser área de risco, 

por ter a possibilidade de confronto e por não saberem quem é o morador, dentre outro 

fatores; n = 5 (42%) dos profissionais reclamaram dos equipamentos individuais, como 

bolsas rasgadas ou não terem bolsa; falta de protetor solar e o não recebimento de 

crachá para os agentes novos.  

Nas entrevistas, foram levantadas por eles três grandes problemáticas: 

insegurança; descaso da população e desvalorização do profissional. Reuni o grupo e 

pedi que elegessem apenas uma problemática. Por votação, onze elegeram que a maior 

problemática é a desvalorização do profissional e uma votou na insegurança. Então, 

foram questionados sobre o porquê da escolha, e disseram ser por acreditarem que a 

insegurança, o descaso da população e todos os outros problemas estão diretamente 

ligados à desvalorização do profissional. Nesta primeira etapa, foi preciso um olhar crítico 

por parte dos profissionais sobre a realidade que vivenciam e laboram diariamente. 

Discursaram que a escolha foi feita por entenderem que:  
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“Nós (agentes de combate a endemias) sabemos que não somos 
valorizados, nem pelo poder público e nem pela população. O poder 
público compra carros e não reconhece o nosso trabalho. Faltam 
equipamentos, algumas bolsas estão rasgadas. Trabalhamos no sol. A 
população não reconhece o trabalho do agente. Trabalhamos em 
população de risco, podendo ter confronto e estarmos no meio de tudo. 
Nossos chefes não nos obrigam a trabalhar quando está tendo 
confronto, mas há o risco de já estarmos lá na hora. A questão dos 
contratados: aqui no grupo somos doze, só quatro efetivos. Os 
contratados só recebem o salário, que é bem mais baixo e não tem 
nenhum outro direito, nenhuma gratificação. Estamos preocupados com 
o processo seletivo que abrirá em meados de maio (a seleção ainda não 
tem data marcada). Gostaríamos de uma capacitação para nos ajudar na 
prova. Gostaríamos de receber um certificado de participação das 
palestras que são dadas e da pesquisa que a senhora está fazendo 
conosco, para comprovar na prova de título. Seria muito importante que 
passássemos na prova; a senhora pode nos ajudar? Nunca ninguém nos 
perguntou nada igual a senhora. Vem supervisão do Estado que não vai 
a campo, somente vai lá no Programa Municipal de Controle a Dengue e 
pergunta só o que interessa saber. Estão preocupados com os papéis, é 
para ver se a verba está sendo gasta da forma correta” (Discurso dos 
agentes do ponto de apoio do Engenho) 

  

Nesse momento, estávamos na quadra poliesportiva do CIEP 497, onde se 

encontra o ponto de apoio e ao serem perguntados o motivo da seleção do assunto 

desvalorização do profissional, começaram a proferir argumentos e assim fizemos as 

anotações das falas proferidas que se encontram no trecho acima. 

Depois de tantos desabafos, pudemos observar a realidade desse grupo: o quanto 

este profissional tão importante e primordial é desvalorizado e esquecido por todos. O 

mesmo quer ser reconhecido como profissional agente de combate a endemias e mais da 

metade do grupo quer ser capacitada para a realização do processo seletivo, de forma 

que possam ser efetivados e tenham melhores salários. Falta um olhar mais humano 

para este grupo de profissionais. É perceptível o comprometimento da equipe com a 

população e com os colegas de trabalho, porque quando um profissional do grupo 

consegue antecipar e terminar os quarteirões ajuda o outro colega a terminar o dele, sem 

ter nenhum ganho financeiro por isso, mas por entenderem o papel de equipe. Nos 

quarteirões com problemas de segurança, disponibilizam-se a estarem em dupla, mesmo 

que isso signifique atraso no serviço. Em lugares muitos perigosos, fazem mutirões e vão 

todos juntos. Trocam quarteirões, quando isto é necessário. Ajudam os colegas que ficam 

doentes, acompanham e ensinam os colegas mais novos. Cobrem férias dos colegas e, 

assim, aumentam os quarteirões visitados. Conhecem boa parte da população e 

informam sobre os criadouros para a prevenção das doenças. Preocupam-se com a 

população, retornam quando o morador não está em casa e alguns até ajudam na 

retirada do lixo, o que não é trabalho deles. Então, pensando neste profissional que sabe 
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o que é trabalhar em equipe e possui uma dedicação pela população, intervirmos e 

pensamos na valorização e no empoderamento desta equipe, para que então os mesmos 

possam promover saúde para esta parcela da população, que é tão carente e sofrida. 

Fraga (2014) descreve o agente como um passador de informações e que busca, 

através da educação, a “adoção dos princípios da educação construtivista, centrada no 

diálogo, na problematização e na participação, contribuir no resgate e na reorientação 

global dos serviços”. Analisando por este sentido, conclui-se que ocorreu no trabalho um 

resgate, utilizando o ensino pautado na metodologia da problematização, no alicerce de 

um tratamento humanizado desse profissional e que, assim, pudesse refletir diretamente 

na população local. O que ocorreu durante o curso do ensino foi uma equipe, que já tinha 

visão em conjunto, ficar mais unida e disposta ao aprendizado. No início, ficou clara a 

desconfiança e nas poucas falas e ao longo do processo pude observar um aumento das 

verbalizações, dos questionamentos, dos depoimentos e das trocas de experiências. A 

verbalização os libertou das amarras da opressão. Ocorreu uma libertação do 

pensamento durante a pesquisa, como se pode observar nas seguintes falas: “Todos os 

problemas resumem-se na desvalorização do profissional”; “Estão preocupados com 

dados, números”; “A nossa importância é só a notificação de visitas, somos esquecidos”; 

“Compraram carros novos, e nós?”, “É a primeira vez que alguém como a senhora vem 

nos perguntar algo do serviço”. O primeiro profissional reflete sobre as questões 

problemas da realidade e resume tudo na falta de valorização deles; a segunda diz que o 

poder público envia todos os meses uma profissional para fiscalizar o número de visitas 

de campo e a mesma nem aparece no ponto de apoio: só vai até o programa, pega os 

dados e vai embora, demonstrando o total descaso com o profissional. Ela nunca 

conversou com essa equipe e nunca tentou entender o processo de trabalho vivenciado. 

A fala seguinte conta que, na força tarefa, houve uma distribuição de carros novos: o 

município recebeu dois carros de passeio e dois utilitários, sendo um contendo 

equipamento de aspersão de última geração. Já o profissional, não recebeu nem uma 

gratificação de mérito, mas o trabalho aumentou - o ciclo que era de dois meses, passou 

a ser realizado em um mês, ou seja, o que faziam em sessenta dias tiveram que dar 

conta em trinta dias. A última fala refere-se à pesquisadora que está com o grupo: para 

aquela agente, foi a primeira vez que eles tiveram voz e foram ouvidos. O não 

reconhecimento do profissional esteve claro em todo o processo da pesquisa e o mudar 

dessa situação ficou marcada pelo aprendizado, pois, por meio do estudo durante os 

encontros, puderam refletir e buscar maneiras de mudar aquele cenário. 
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 Dois dias após as entrevistas, acompanhei o trabalho de campo de uma das 

agentes. Fomos ao Quarteirão 89, do bairro Engenho, no período da manhã. Foram 

visitados vinte e sete imóveis, entre fechados e abertos, estando dezenove residências 

abertas, quatro estabelecimentos abertos e quatro residências fechadas (os imóveis 

fechados foram posteriormente revisitados).  

Na visita domiciliar, a profissional relatou que: “Por ciclo, faz de 800 a 1.200 

imóveis, sempre entra no quintal pelo lado direito e na casa também, deixa a bolsa de 

materiais na varanda, só entra na residência se tiver uma pessoa maior de idade”. A 

agente eliminou vários depósitos, como: copos de guaraná natural, copos de iogurte, 

plásticos e garrafas plásticas do tipo polietileno tereftalato ou pet, além de orientar os 

moradores sobre a importância de eliminar ou colocar os materiais em locais cobertos. 

Alertou sobre possíveis criadouros do quintal, tais como garrafas tipo pet, vasos 

sanitários, pneus de carro e de bicicleta, peças de carro, brinquedos, copos, cocos, 

tampinhas e galões. Também falou da importância de garrafas tipo pet vazias estarem 

tampadas. Fez a verificação de presença de água e larvas em imbricações de 

bananeiras, de bromélias, pratinhos de plantas e vasilhas de água de animais, entre 

outros recipientes. Em um dos estabelecimentos, encontrou larva dentro de um vaso 

sanitário em desuso, tratou com larvicida. Falou da importância de alguns criadouros, 

como vaso sanitário e ralo sem uso. Em todas as residências e estabelecimentos 

abertos, informou quanto aos possíveis criadouros e reservatórios, entregou o folheto dos 

“10 minutos salvam vidas”, pedindo que o morador lesse e seguisse as orientações. No 

final, perguntava onde estava a ficha de visita: quando não encontrada, colava uma ficha 

e registrava a visita daquele dia, dizia que retornaria daqui a um mês e para o mesmo 

tomar as providências necessárias para prevenir a proliferação do vetor. 

 Observou-se no acompanhamento de trabalho de campo que, tirando os 

estabelecimentos, dezessete residências tinham pelo menos um cão e, muita das vezes, 

o morador não o prendia ou segurava.  Em uma das residências, não entramos porque o 

cachorro era da raça pitbull e dava saltos altíssimos, além de estar com a coleira frouxa. 

O dono negou-se a segurá-lo. Percebe-se um fator de risco para o profissional a 

presença de cães ferozes nos imóveis. Outra percepção foi de terrenos grandes e com 

muitos materiais espalhados. Realmente, a população não parece dar importância para 

as orientações e informações. Outro fator é a de não conhecer a índole do morador, o 

que também gera insegurança. Ocorre também a falta de segurança nas ruas do bairro, 

fora das residências. Quanto à parte educativa, a entrega de materiais prontos talvez não 
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seja a melhor forma de informar aos moradores. Será que esse morador lê as 

informações ou pratica algo que está escrito? Qual a melhor medida educativa? 

Avaliando o grupo de profissionais do ponto de apoio do Engenho, pode-se 

perceber o quanto é clara a desvalorização desse profissional, iniciando pelo poder 

público, passando pela mídia e chegando à população: ninguém lembra ou sequer cita a 

profissão deles. São profissionais que passam por várias situações no trabalho de 

campo, como, por exemplo, o ponto de apoio ser localizado numa área de risco, com a 

presença do tráfico nas ruas; há visita domiciliar sem segurança; os ataques sofridos por 

animais de estimação; o trabalho cansativo e muitas vezes realizado em um calor 

excessivo; a carga horária elevada; a falta de equipamentos de proteção individual; o 

vínculo empregatício do tipo contrato e a falta de uma educação continuada, entre outras 

mazelas. Mesmo com todos esses entraves, o grupo atua em equipe e de forma 

comprometida com a população e os demais colegas de trabalho.  

 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS-CHAVES (2ª ETAPA DO ARCO DE MAGUEREZ) 

  

Nessa etapa, tendo o grupo diagnosticado a situação problema do cotidiano 

profissional, definiu-se os pontos-chaves relevantes à problemática através da prática-

crítico-reflexiva do grupo. Levando em consideração o saber e o fazer da profissão, o que 

possibilita a construção do conhecimento científico pela análise dos conteúdos que 

cercam o processo de trabalho (CARRARO, 1998) (WESTPHAGEN; CARRARO, 2001). 

 A escolha dos conceitos foi realizada pela equipe que levantou 12 (doze) pontos 

que corroboram com a temática principal:  

 

1- Insegurança nas residências do ponto de apoio, relacionado aos residentes e aos 

cães soltos; 

2- Insegurança nas ruas do ponto de apoio; 

3- Descaso da população em relação ao lixo e ao profissional; 

4- Formação continuada para o profissional (capacitação, curso e visitas, entre 

outros, com o recebimento de certificado); 

5- Falta de equipamento individual de trabalho; 

6- Efetivação dos contratados; 

7- Redução da carga horária (principalmente em épocas de calor intenso); 

8- Descaso do Poder Público em relação ao profissional; 

9- Buscar soluções junto ao órgão competente para a questão dos terrenos baldios; 
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10- Buscar soluções junto ao órgão competente para o abastecimento e distribuição 

de água adequada; 

11- Falta de entendimento e conhecimento do munícipe; 

12- Orientação e informação para a realidade da população do bairro do Engenho.  

Em outro momento, foram digitados os pontos e pedimos que, individualmente,  

escolhessem os cinco itens mais importantes para o estudo (conforme apêndice 4). 

Neste instante, participaram 10 (dez) profissionais. 

O primeiro ponto escolhido, com 9 (nove) escolhas dos participantes, foi: buscar 

soluções junto ao órgão competente para a questão dos terrenos baldios. O segundo 

ponto, com 8 (oito) marcações, foi a insegurança nas residências do ponto de apoio do 

Engenho. Os agentes possuem receio tanto dos residentes quanto aos animais de 

estimação – os cães. Nesse momento, tivemos relatos dos profissionais de insegurança 

dentro de residências e de ataques e mordidas por cães. No terceiro ponto, houve um 

empate em três itens, com 6 (seis) marcações cada, foram: descaso da população em 

relação ao lixo e ao profissional, formação continuada para o profissional e efetivação dos 

contratados. 

 Na identificação com os agentes da principal problemática enfrentada no laborar, 

verificou-se através do trabalho de Neto et al. (2007) uma aproximação de 

enfrentamentos relatados por agentes de São José do Rio Preto (São Paulo), tais como a 

dificuldade pelos alto índices de violência, o tráfico de drogas, problemas de limpeza, 

terrenos baldios e recusa de moradores, dentre outros. Nas residências, foram listados o 

problema do lixo que se transforma em criadouro, a má vontade do morador,  práticas de 

atentado ao pudor, desconfiança de roubo, problemas de racismo e a imagem do agente 

de controle de vetores catador de lixo. Da mesma forma descrita acima, o grupo de 

estudo fez as mesmas citações, exceto a de racismo (no grupo de profissionais tínhamos 

pessoas negras) e contribuíram ao dizer que a insegurança dentro das residências está 

relacionada com os residentes e seus animais de estimação, principalmente os cães. Por 

consequência do que passam no trabalho de campo, resolveram elencar como a principal 

problemática enfrentada pelo grupo a desvalorização do profissional, por entenderem 

que o somatório do “confronto” se resume ao depreciar, rebaixar, desconsiderar, diminuir: 

enfim, serem vistos como menos do que deveriam ser. Então, o ensino serviu de base 

para que esse profissional refletisse e descobrisse que a valorização tem que ser feita 

primeiro por ele. O aprendizado durante o trabalho fez com que intervissem em 

discussões, mudassem a forma de intervenção nas visitas domiciliares, procurassem 

contextualizar as questões relacionadas ao trabalhar com a realidade do ponto de apoio, 
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procurarem estar se atualizando e estudando para que se tornem, a cada dia, 

profissionais mais qualificados.  

 Para elucidar os pontos-chaves levantados por uma pesquisa, reflito sobre um 

trecho de Guariente e Berbel (2000) que diz que “é um método que proporciona ao 

pesquisador o conhecimento da realidade alvo e os participantes-pesquisadores, pela 

conscientização e entendimento a tomada de decisões, visando à transformação”. Eles 

foram atores dos pontos que elencaram como os mais relevantes naquele momento e 

puderam observar que, para todos, deveriam ter o estudo para encontrar soluções.  

Ocorrendo a definição do que iria ser estudado, decidimos agrupar todas as questões  

por afinidade de assunto, para que pudéssemos compreender melhor o porquê da 

ocorrência da problemática. 

 

4.3 TEORIZAÇÃO (3ª ETAPA DO ARCO DE MAGUEREZ)  

 Na análise dos pontos elencados, cita-se Borille (2012), que fez um estudo dentro 

de um hospital psiquiátrico da rede estadual do Paraná utilizando a metodologia da 

problematização na construção do processo educativo-reflexivo a respeito da experiência 

vivida pelos profissionais dentro do hospital. Juntaram os pontos e foram criados blocos 

por afinidade e pediu-se aos participantes que, individualmente ou em grupo, refletissem 

sobre a realidade do cotidiano do trabalho em saúde mental. Nesse processo de 

pesquisas, eles tiveram tempo de parar e refletir sobre as práticas cotidianas, assim 

como investigar cada um dos pontos divididos em blocos de afinidade temática, na busca 

de informações que consolidassem a prática ou trouxessem um responder ou não do que 

vivenciam. 

 Na terceira etapa, unimos todos os pontos-chaves em quatro blocos. O primeiro 

bloco ficou sendo o relacionado ao poder público, sendo inseridos os assuntos 

insegurança nas ruas do ponto de apoio e a busca de soluções junto ao órgão 

competente para a questão dos terrenos baldios e para o abastecimento de água. O 

segundo bloco foi relativo aos equipamentos de proteção individual, listando a 

insegurança nas residências com relação aos cães, a falta de equipamentos de trabalho 

e a redução da carga horária. O terceiro e quarto blocos ficaram diretamente ligados ao 

ensino. No terceiro bloco, juntamos a formação continuada do profissional, a efetivação 

dos contratados, o descaso do poder público em relação ao profissional e a orientação e 

informação contextualizada com a realidade da população do ponto de apoio. No quarto 

ficou o descaso da população em relação ao lixo e ao profissional e a falta de 
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entendimento e conhecimento do munícipe. Mesmo ambos estando no assunto ensino, 

dividimos os blocos três e quarto para facilitar o aprendizado. 

  Tivemos uma semana para a teorização (conforme apêndice 5), onde os 

profissionais buscaram informações, fizeram pesquisas em sites, dialogaram com outros 

profissionais da mesma área e em conjunto com os pesquisadores, além de buscarem 

fazer alianças junto a outras secretarias municipais, como a Secretaria de Meio Ambiente 

e Secretaria de Obras e Urbanismo. A direção juntamente com a coordenação autorizou 

a liberação da equipe para a pesquisa, exceto nas semanas do levantamento do índice 

rápido para Aedes, que são 05 (cinco) semanas anuais ao final de cada ciclo, agendadas 

pelo calendário do Estado do Rio de Janeiro e que devem ser respeitadas. 

 O grupo foi dividido em duplas para o uso dos computadores, nos quais 

realizaram as consultas e o estudo. Num segundo momento, redigiram dentro de cada 

bloco fragmentos dos textos encontrados no estudo e depois leram e discutiram entre 

eles. A discussão sempre estava voltada em aproximar como poderiam aplicar aquelas 

medidas à realidade deles. 

 No primeiro bloco, começaram a dialogar sobre os terrenos baldios, chamados por 

eles de TB. Na realização da pesquisa, puderam estudar o que está sendo aplicado em 

outros locais com a mesma problemática e assim usar como exemplo ou auxiliar na 

resolução da temática. Sobre os terrenos baldios, discutiram que leram que um 

aposentado morador de um município de Rondônia transformou o terreno baldio em 

frente a sua casa em um lindo jardim e que outros moradores fazem hortas e até áreas 

de lazer. Em alguns municípios são realizados mutirões para limpeza e rodízio para 

cuidar do terreno. Outra questão bastante encontrada e debatida foi a aplicabilidade de 

multas aos proprietários e/ou responsáveis pelo terreno - fato que ocorreu nas 

localidades de Birigui, Nova Iguaçu e Rio Claro. Alguns municípios notificam o 

proprietário e, caso ele não compareça, enviam profissionais da prefeitura ao local para a 

vistoria, onde é realizada a retirada do entulho e apreensão de animais, se for o caso, 

sendo que todos os custos são incluídos no Imposto Predial e Territorial Urbano do 

terreno. Em alguns casos, o proprietário perde o terreno após três anos por não 

solucionar o problema junto à Secretaria de Urbanismo e pelo não pagamento das 

dívidas. Quanto à insegurança, descobriram que o mais indicado é o trabalho em grupo 

ou em trio em locais mais perigosos. Na questão da distribuição e encanamento de água, 

chegaram à conclusão que depende do saneamento básico que, por vezes, não se 

encontra presente, sendo dever da gestão da Prefeitura em prover água encanada para 

todos os moradores do município. 
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 Ao conversarem as mesmas questões com os outros profissionais do programa, 

descobriram que quando falam dos terrenos baldios, parece unânime a responsabilização 

do proprietário do terreno, com a aplicação de multas. Na questão da insegurança, foi 

discutido que as visitas devem ser realizadas em dupla ou com a equipe toda. E, para a 

questão do armazenamento de água em tonéis, barris, baldes e caixas – enfim, pela falta 

da mesma ou sua escassez - devem ser compradas pelos gestores da prefeitura e 

distribuídas a população as tampas de caixas d´água e as telas. Os agentes ensinariam 

como usar as telas corretamente para cobrir esses depósitos, além de orientação 

educativa para o morador. 

 No segundo bloco de estudo, sobre a temática insegurança, concluíram que, 

quanto ao morador da residência, deveriam trabalhar em grupo ou no mínimo em dupla, e 

para a questão do animal de estimação, caso ocorra acidente ou ataque do animal, é 

para responsabilizar o dono do mesmo. Também podem ser comprados equipamentos, 

como caneleiras, para proteger os agentes de ataques. Quanto aos outros equipamentos 

de proteção individual, devem ser comprados e distribuídos aos profissionais pela 

prefeitura. Com relação à redução da carga horária, existe redução do horário em alguns 

municípios, pincipalmente na estação do verão, perfazendo em alguns locais uma carga 

horária diária de seis horas, ficando estipulado o mesmo número de imóveis visitados por 

ciclo. 

 Conversaram com os companheiros de profissão sobre os assuntos e chegaram à 

conclusão que, quanto à insegurança com cães, os responsáveis deveriam receber um 

documento para prender o animal de estimação, pois não o fazem. Em relação ao risco 

de sofrerem algum abuso dos residentes, os agentes passaram a trabalhar em duplas, 

hoje o ponto de apoio é composto somente por mulheres. E, em épocas de intenso calor, 

trabalham no período da manhã ou cinco horas diárias corridas. 

 Continuando nessa etapa, investigou no terceiro bloco que existem cursos de 

formação continuada disponível pela Fundação Oswaldo Cruz, cursos livres de 

qualificação online ou presencial com intuito de aprimorar o conhecimento para estarem 

capacitados e habilitados a fazerem a prova do processo seletivo de efetivação. Assim, 

também estariam preparados para lidarem com questões ligadas ao descaso do poder 

público e da população.  

 Conversaram sobre acreditar que, com o ensino, poderão transformar as 

situações encontradas do dia-a-dia e só através dele será possível modificar o estado de 

desvalorização em que se encontram. Colocaram a importância do recebimento de 

certificados dos cursos ou da pesquisa para servir de pontuação para a titulação, pois até 
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o momento só haviam recebido um certificado. Também falaram da importância da 

mudança do local do ponto de apoio, por estar muito perigoso. 

 No último bloco, ao pesquisarem, perceberam que as ações para atingir a 

população devam sempre ocorrer em conjunto e serem contínuas. Começando pelo 

ensino escolar, perpassando pela cultura, caminhando com propagandas pela cidade, em 

outdoor, palestras, teatro, passeando no urbanismo e meio ambiente até chegarem à 

saúde: tudo integrado. Disseram que as ações precisam ser locais e voltadas para a 

população de Itaguaí. Por exemplo, “encontramos nos quintais diversas folhas grandes 

de árvore e casquinha de ovo, além de brinquedo e garrafas de plástico que servem 

como criadouro”.  Esses são pontos que não aparecem nos folhetos distribuídos pelo 

grupo na ação educativa e devem ser trabalhados junto à população, pois ocorrem dentro 

da realidade trabalhada.  

 

4.4 HIPÓTESE DE SOLUÇÃO (4ª ETAPA DO ARCO DE MAGUEREZ) 

 A quarta etapa foi o momento de anotarmos as hipóteses de solução. Todo o 

estudo forneceu aos profissionais possíveis respostas, reiterando a preocupação de 

relacionar teoria e prática para o processo de ensino-aprendizado. 

 Assim, partindo do pressuposto de que o profissional é desvalorizado, pediram-se 

que como o ensino realizado fosse criado hipóteses de solução para solucionar ou ter um 

caminho para a resolução desse problema. Colombo e Berbel (2007), dizem que: 

A riqueza dessa metodologia está em suas características e etapas, 
mobilizadoras de diferentes atividades intelectuais dos sujeitos, 
demandando, no entanto, disposição e esforços pelos que a 
desenvolvem (CARVALHO E BERBEL, 2007, p124). 

  

 Nesse instante, os profissionais foram estimulados a trabalhar a criatividade e 

originalidade para a implementação das soluções reais. 

 Assim, formularam algumas hipóteses: 

- Na questão dos terrenos baldios: escreverem um projeto que propõe uma intervenção 

educativa integrada entre as Secretarias de Educação, Meio Ambiente, Obras e 

Urbanismo e Saúde. Outra solução seria a busca de moradores que quisessem adotar 

um terreno baldio. 

- Para a questão da insegurança nas ruas do ponto de apoio e residências: nos locais 

considerados mais perigosos pelo grupo que são próximo à linha férrea e área dos sítios, 

toda a equipe trabalhará junta com a presença de um motorista e um veículo da 

prefeitura. Nestes locais, o trabalho será realizado numa semana dentro de cada ciclo de 

visita anual e da seguinte forma: A equipe toda entra na rua e vai alternando em dupla a 
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cada residência e sempre marcando o estabelecimento em que se encontra com a 

bandeira do lado externo, assim sabe-se o local que estão trabalhando e o motorista 

acompanha o trajeto. 

- Na questão dos equipamentos de proteção individual, todos foram entregues aos 

profissionais. Os agentes mostraram os materiais recebidos, só reclamaram da bolsa de 

materiais, pois o tecido é de qualidade inferior ao antigo. 

- Relacionado à carga horária: disseram que conversariam com a coordenadora do 

programa quanto à redução do horário no período do verão para cinco horas diárias 

corridas, das 9h às 14h, tendo o compromisso de realizarem a visita ao mesmo número 

de estabelecimentos e para que isso ocorresse não tirariam o horário de almoço e o 

descanso entre as visitas domiciliares. O horário seria realizado corrido sem intervalos. 

Também pediriam a troca do local do ponto de apoio por questão de segurança. 

- Para as outras questões: decidiram que, através do ensino, iriam mudar a 

desvalorização do profissional. Solicitaram, então, aos mediadores da pesquisa, uma 

capacitação voltada para o ensino de ciências e do profissional. Também pediram que 

tivesse um certificado ao final da mesma, servindo de comprovação do curso. 

 

4.5 APLICAÇÃO A REALIDADE (5ª ETAPA DO ARCO DE MAGUEREZ) 

  

 Por fim, na quinta etapa do percurso do arco, colocaram-se em prática as 

hipóteses de solução elencadas pelo grupo. Perceberam que a grande problemática, que 

é a desvalorização do profissional, pode ser modificada quando o profissional estuda e 

busca se qualificar através do ensino, tendo desta forma o aprofundamento das 

argumentações, do diálogo e da mudança da própria prática.  

 No ponto de apoio que trabalham, encontram-se inúmeros terrenos na situação de 

total abandono. Tentaram buscar soluções com membros da Secretaria de Urbanismo e 

Obras, responsáveis pela limpeza dos terrenos baldios do bairro, mas os mesmos haviam 

sido exonerados. O município encontrava-se em total abandono (período pós-eleição 

2016). Então, foi escrito uma proposta de um projeto voltado para a atenção, o cuidado e 

o alerta dos terrenos baldios e do lixo para que fosse entregue e debatida na próxima 

gestão, no ano de 2017. A proposta tem como objetivo principal a integração das 

Secretarias de Educação, Meio Ambiente, Saúde e Urbanismo e Obras para amenizar a 

questão dos terrenos baldios e do lixo. Ficou acordado com o grupo que, no ano de 2017, 

iríamos escrever e entregar a proposta nas devidas secretarias mencionada no texto 

acima.  
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 Com relação ao bloco da insegurança na área abrangente ao ponto de apoio, 

ficou acordado que, nos locais mais perigosos, como depois da linha férrea e na área dos 

sítios, as ações iriam ocorrer em conjunto mensalmente – decisão tomada juntamente 

com a equipe, a coordenação e a supervisão do programa. O grupo todo estaria sempre 

acompanhado por um veículo da prefeitura e um motorista, de forma a dar assistência e 

suporte ao mutirão. Nas ruas mais perigosas, próximas ao ponto de apoio, elas foram 

designadas a trabalhar em dupla ou trio, sendo que somente uma agente adentraria o 

imóvel e o(s) outro(s) ficaria(m) do lado de fora, de maneira que pudesse(m) pedir ajuda 

caso fosse necessário – ressaltando que o imóvel deverá ficar sempre com o portão 

aberto. E assim o trabalho de campo tem sido realizado nestes locais desde então, até a 

presente data. Na equipe, havia dois profissionais que moravam em bairro comandado 

por facção diferente da do bairro do ponto de apoio e que, por medida de segurança, 

foram remanejados para serem motoristas do carro fumacê. Na troca, foi trazida uma 

agente de outro ponto de apoio para compor o grupo. Quanto aos animais de estimação, 

principalmente os cães, não houve nenhuma prevenção, mas caso ocorra um acidente, o 

profissional deverá procurar diretamente o setor saúde do trabalhador do Departamento 

de Vigilância, evitando a demora do atendimento no hospital, caso o ferimento não seja 

gravíssimo. Ocorreu apenas uma melhora do fluxo do atendimento e da imunização para 

o profissional. 

 Continuando neste bloco, os equipamentos de proteção individual foram todos 

entregues (blusas, bolsa de equipamentos, boné, botas, calça comprida, colete, crachás 

de identificação, luvas e protetor solar corporal e labial, entre outros). O expediente de 

trabalho no campo durante o verão e em dias de temperatura elevada ficou determinado 

entre 9h e 14h, tempo corrido, ou até fechar o número de quarenta estabelecimentos 

diários visitados - sendo este um acordo extraoficial.  

 Outro ponto crítico relacionado à insegurança é a localização do ponto de apoio 

destes profissionais. No início da pesquisa, o ponto ficava no pátio externo dos fundos do 

colégio, embaixo de uma frondosa mangueira, onde realizamos nossas primeiras 

reuniões, as entrevistas e algumas conversas. Depois, a equipe foi remanejada para uma 

área coberta em frente à mangueira, composta por quatro cômodos e um corredor. O 

ambiente estava em situação ruim, havia pichações e muito lixo, mas foi pintado e 

higienizado. O primeiro cômodo foi cedido à Secretaria de Obras e Urbanismo e, o 

segundo, à Secretaria de Saúde, que ali estabeleceu o novo local do ponto de apoio, 

além de um banheiro e uma cozinha. No entanto, o local continuou sendo de alto risco 

para estes profissionais. Então, os incidentes ocorridos nesse local foram relatados à 
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chefia e foi solicitada a transferência para um lugar seguro, junto a prédios da saúde, ou 

até mesmo um contêiner, em que pudessem ocupar ou dividir uma sala, pois os agentes 

comunitários de saúde possuem uma sala própria e os agentes de endemias, não. 

Infelizmente, pela situação vivida pelo município, não houve como transferi-los para um 

local seguro. O único acordo que ocorreu foi que, quando o grupo fosse para o trabalho 

de campo, a supervisora não ficaria no local sozinha: ela iria ficar na atual Secretaria de 

Urbanismo e Obras, localizada a 500m dali. No município, esse profissional sempre teve 

o seu local de trabalho “emprestado” pela Secretaria de Educação ou por outro órgão, 

ficando muitas vezes com um armário de ferro localizado do lado externo do prédio ou 

locais insalubres para armazenar seus pertences.  

 Lembrando Borille (2012), “Pautado no humanismo, a metodologia da 

problematização reconhece o homem e os valores humanos acima de todos os outros 

valores”. Dessa forma, estas questões do local apropriado e das condições humanas de 

trabalho têm que ser discutidas, avaliadas e pensadas para que o profissional receba o 

devido reconhecimento.   

 A importância desta etapa se dá pelo fato de que os profissionais estão 

comprometidos e motivados a construir conhecimentos novos para a mudança daquele 

cenário real, pautados por hipóteses prévias traçadas por eles mesmos (PRADO, 2012). 

Refletindo nisso, o profissional fixa as soluções encontradas com o grupo e utiliza o 

aprendizado para situações diferentes, voltadas à conscientização dos direitos e deveres 

do cidadão, no intuito de uma proposta de educação libertadora (BERBEL,1998 P.33-34), 

na qual ele se liberta das amarras do opressor, na qual o profissional verbaliza,  dialoga e 

aponta os erros do sistema opressor. Mesmo que o sistema não mude, mas de alguma 

forma seja incomodado (pois a verdade é verbalizada), o profissional liberta-se da 

ignorância e da venda que o sistema impõe.  

 No decorrer desta etapa, foi realizado um cronograma da capacitação de uma 

semana (conforme apêndice 6)  e, neste período, o grupo teve a oportunidade de trocar 

experiências, aprofundar conteúdos e conhecer uma proposta nova: uma webquest 

chamada “Aedes aegypti em jogo: uma webquest para aperfeiçoar seus conhecimentos”  

desenvolvida por uma mestranda e sua orientadora do curso mestrado profissional em 

ensino de ciências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro, Campus Nilópolis, turma 2015. A mestranda e palestrante fez uma oficina inicial 

com as profissionais, utilizou um kit contendo: um saco plástico e dentro um doce de 

abóbora e o saco estava amarrado com um laço de fita. Ela distribuiu a cada participante 

do grupo um kit e, depois, perguntou no que poderia se transformar a embalagem (o 
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plástico) após a ingestão do doce. Elas responderam que poderia se transformar em lixo 

e, caso não fosse descartado adequadamente, poderá virar um criadouro. Dessa forma, a 

mesma começou a indagar as participantes quais são os tipos de criadouros que elas 

mais encontram. Disseram que são embalagens plásticas, brinquedos, cascas de ovos, 

cocos abertos, folhas grandes, bebedouros de animais e vasos sanitários em desuso, 

entre outros. Assim, foi feita a introdução ao assunto e explicado como funcionava a 

página e o que é uma webquest. “A webquest é uma metodologia de pesquisa que utiliza 

a internet. É voltada para o processo educacional, podendo ser utilizada por alunos ou 

qualquer pessoa que queira aprofundar os conhecimentos”, explicou, ensinando também 

como elas poderiam navegar e pesquisar na página. Ficou disponível um computador 

para cada dupla de profissionais e, assim, elas puderam fazer pesquisas, jogar, escutar 

paródias, utilizar o caça palavras e realizar várias outras atividades voltadas para o 

ensino (conforme apêndices 7 e 8). Foi lido e assinado pela equipe o termo de 

autorização do uso de voz e imagem e voz.  As participantes puderam tirar dúvidas, 

testar conhecimentos e aprender conteúdos, além de trocar informações. 

 No dia seguinte, foi o momento da palestra “Dialogando pelas entrevistas”, 

conforme slides do apêndice 9, onde houve uma apresentação de slides com um resumo 

das respostas das doze questões da entrevista inicial, com a resposta de cada questão 

pesquisada no Manual do Agente de Combate a Endemias, Instituto Federal do Paraná, 

ano 2012. Os slides ficaram compostos pelas falas dos profissionais e pelo o que está 

escrito no Manual. As participantes concordaram com algumas falas e discordaram de 

outras - ou disseram estarem incompletas. Neste instante, foi importante observar o 

crescimento do grupo com a inserção do ensino e que alguns integrantes mudaram a 

forma de pensar ou incorporaram novos conhecimentos aos já adquiridos.  

 O próximo dia seria de visitação ao Instituto Oswaldo Cruz, mas, na data 

agendada, o município não disponibilizou o transporte que já havia sido confirmado 

previamente, alegando devolução de todos os veículos para a locadora. Por este motivo, 

não aconteceu a aula-passeio. Então, foi combinado que a aula do próximo dia seria 

antecipada e, no dia posterior, o grupo ficaria livre para estudar qual material educativo 

iríamos construir. Nesse dia, houve a aula endemias, com a proposta principal de 

conversar sobre outras doenças além da dengue, chikungunya e zika vírus, que fazem 

parte do laborar desses profissionais e que são pouco escutadas por eles. Foi feita uma 

introdução ao tema endemias e, depois, um diálogo sobre cólera, doença de Chagas, 

febre amarela, leishmaniose tegumentar e visceral, leptospirose e malária. Uma 

participante indagou sobre a morte de macacos na semana anterior no Rio de Janeiro, 
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sendo de suma importância a questão da investigação e da percepção do que está no 

entorno do profissional. O grupo falou que “parece que somos agentes só da dengue, 

porque só se fala em dengue e não nas outras endemias”. Realmente, o ensino fez abrir 

horizontes para outras endemias que também fazem parte das atividades desse agente. 

 No outro dia, foi realizada uma palestra sobre endemias (conforme apêndice 10). 

Foi dito o conceito de endemias e estudado algumas doenças, tais como cólera, 

leptospirose, doença de Chagas, leishmaniose tegumentar e visceral, malária e febre 

amarela. Após a palestra foi mediada uma discussão para que o conhecimento fosse 

consolidado. 

 No último dia da capacitação, os profissionais decidiram produzir um material 

educativo: um projeto sobre o cuidado e o alerta dos terrenos baldios e do lixo, com o 

intuito de entregarem nas secretárias do município de Itaguaí. Foi entregue o certificado 

da capacitação (conforme apêndice 11).  

 O grupo estudou sobre a questão da formação continuada, de segurança, de 

terrenos baldios e levou para a discussão experiências vivida por outros municípios e 

profissionais. Pelo processo de ensino da pesquisa, levando em conta a aprendizagem, 

capacitação, diálogos, ensino e estudo, decidiram que a continuidade do ensino é 

primordial para qualquer profissional e também para a sua valorização, nem que seja 

individual e da equipe, e discutiram a possibilidade de realizar um projeto onde estará 

escrita a realidade de outras localidades que poderão ser aplicadas no município. O 

projeto será construído e entregue em uma data futura. 

 No relato de caso da Ribeiro (2016) a metodologia da problematização foi 

aplicada para capacitar agentes comunitários de saúde no município de Jequié/Bahia. 

Profissionais esses que atuam no cenário epidemiológico das doenças chikungunya, 

dengue e zika e por isso devem ser capacitados. Ela caminhou nas etapas do arco de 

Maguerez utilizando de uma oficina para identificar a realidade deles e realizou uma 

dinâmica que partiu do conhecimento prévio dos profissionais. Observou que quando o 

assunto era dengue clássica havia um conhecimento científico verbalizado, mas quando 

tratava de chikungunya e zika o conhecimento ficava muito pautado no senso comum, 

faltando um embasamento da ciência. Dentro da nossa pesquisa, podemos observar que 

também existiu o mesmo impasse. O fato pode estar associado à informação:  a dengue 

clássica tem sido divulgada e proferida há mais tempo e as outras doenças são novas e 

pouco conhecidas. Ela levantou com o grupo diversas problemáticas, tais como a 

inefetividade da Atenção Básica, o descaso da população frente à prevenção, construção 

inadequada de infraestrutura e saneamento, ausência de articulação entre agentes 
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comunitários de saúde e agentes de endemias. As questões problemas se encontram 

como as nossas, exceto a ausência de articulação entre os agentes, já que, no município 

de pesquisa, o agente comunitário de saúde passa a agente de endemias e existe um 

comunicar entre eles. Então, podemos perceber que os enfretamentos são a nível 

nacional, da região nordeste a sudeste, aplicando a metodologia com realidades e grupos 

diferentes tiveram os impasses que se encontraram. A autora levantou uma conclusão 

que foi o nosso principal problema, “que é necessário que haja valorização destes 

profissionais, não somente nas atividades de enfrentamento do mosquito Aedes aegypti, 

mas em todas as práticas de saúde”, ficando claro que os agentes carregam 

conhecimentos, experiências e vivências que tem muito a atribuir e contribuir com o saber 

em saúde local. 

 A medida educativa para esse grupo serviu como uma educação continuada para 

estarem construindo aprendizados novos ou reformulando antigos. Um pedido da equipe 

foi à entrega de um certificado de terem feito parte da pesquisa, pois queriam ter algo que 

pudessem provar o processo de qualificação delas. Aqui, com esse pedido, fica visível o 

quanto é importante para esse profissional o reconhecimento da qualificação. O 

certificado foi confeccionado e entregue a elas. 

 Outro fato foi termos trabalhado a questão da promoção em saúde com os 

agentes de endemias. No trabalho de dissertação da Lampert (2012), de Itajaí/ Santa 

Catarina, trabalhou-se com agentes comunitários da saúde na vertente promoção da 

saúde aplicando a teoria da problematização. Teve como conclusão que a promoção 

ainda é confundida com prevenção em saúde e a forma de educação utilizada é a 

bancária, fortemente presente no cotidiano de entender e fazer saúde e, que por essas e 

outras razões, temos que mudar o pensamento em relação à Atenção Básica em Saúde. 

Durante a pesquisa com os agentes de endemias de Itaguaí/Rio de Janeiro, ficou 

marcante a educação bancária proferida por eles e a entrega de materiais prontos que 

refletem uma realidade global e não local como deveria. Quanto à promoção em saúde, 

existe um olhar do agente somente para a prevenção de doenças e não como sendo um 

direito a ser conquistado por todos e par que isso ocorra, precisamos ser protagonistas 

do processo de mudança e visarmos o bem-estar comum tendo pensamentos além da 

prevenção em saúde. 

 O final deste trabalho foi marcado pela crise estabelecida no município, assim 

como em outras regiões do país. Ocorreram diversos problemas, tais como falta de 

salários, exoneração de funcionários e a ausência de insumos básicos para o trabalho, 

entre outros, caso que determinou quadro de greve, falta de funcionários e a não 
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condição de continuidade da pesquisa. Por isso, ações como a construção do projeto e 

entrega para as secretarias ficaram para os próximos dias - determinando o real descaso 

pelo profissional, fato que ocorre vários lugares no nosso país. O grupo foi convidado 

para uma conversa, que frisou a importância destas profissionais e de uma continuidade 

dos estudos, além do agradecimento por terem participado da pesquisa de forma tão 

empoderada e da entrega do certificado final (conforme apêndice 12). Ao final da 

pesquisa, um arco foi construído com o caminhar do trabalho por etapas (figura 2). 

Figura 2- Arco da pesquisa 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O método do arco de Maguerez, fundamentado na metodologia da 

problematização, alicerçou e idealizou o processo ensino-aprendizado, cooperando no 

desenvolver de um ensino humanizado, partindo do conhecimento de experiências 

laborativas diárias dos participantes no trabalho de campo para uma promoção em 

saúde. Mediar à reflexão da realidade vivida é fazer alternância entre reflexão-ação na 

prática, da prática do combate a endemias. 

Na primeira etapa da aplicação do arco com o grupo, buscou-se conhecimento 

prévio destes profissionais através das falas proferidas individualmente e em grupo e do 
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acompanhamento no trabalho de campo. Aproveitando a oportunidade prévia das 

entrevistas com a direção e com outros profissionais do programa, observou-se a 

convergência nos discursos quanto às problemáticas: A população foi mencionada por 

todos os grupos, tanto no descaso ao trabalho do agente quanto na questão do lixo nas 

ruas, nos terrenos baldios e nos quintais da própria residência. Sobre o lixo, pode ser 

algo de natureza cultural e, desta forma, enraizado pela falta de esclarecimento, de 

compreensão ou da falta de vontade de mudar esta situação, sendo o mais alarmante a 

falta de entendimento por parte da população de quando o agente está informando ou 

orientando. Aqui neste ponto surgem as questões: Como obter mudanças se a maioria 

dos moradores não consegue ter compreensão do que se fala ou não tem interesse. E a 

falta de interesse pode estar relacionada com a falha de uma intervenção educativa por 

parte do agente. 

 Mudanças podem acontecer se forem investidas ações educativas continuadas, 

principalmente nas escolas, com as crianças, os adolescentes e seus familiares, para que 

no futuro tenham atitudes diferentes relacionadas ao lixo e que possam aceitar o agente 

como um profissional importante na visita ao lar, uma vez que ele pode informar e 

potencializar as questões de promoção de saúde para aquela família e toda a população 

ao redor – e, assim, deixem de ser vistos como são atualmente por muitos: meros 

“lixeiros” da dengue. 

Esta equipe enxerga, no seu laborar, a importância do outro e da composição do 

grupo, sendo profissionais tão importantes e ao mesmo tempo tão esquecidos. E que, por 

meio do ensino em ciências, possamos mudar o mundo deste grupo, de forma que eles 

tenham voz perante a sociedade. 

 É importante que sejam construídos, na área de saúde, espaços de capacitação, 

discussão, reflexão do fazer e no compartilhamento de informações para que consigamos 

avançar nas questões de ensino em ciências das endemias em nosso país. 

 Percorremos todas as etapas do arco de Maguerez e foi importante nas reflexões 

com o grupo sobre a realidade, que sistematizou em entrevistas, no trabalho de campo, 

nas reuniões, na capacitação e nas atividades. No início da pesquisa ocorreu uma 

desconfiança do grupo, porque nunca havia tido alguém perguntando sobre como ocorria 

o trabalho deles e, ao final, houve uma apropriação do profissional. Puderam perceber 

como é importante o processo de ensino-aprendizagem e o quanto são capazes de 

mudar a eles e o local em que trabalham por meio do estudo contínuo. O trabalho foi 

muito interessante, aprendemos e ensinamos na troca de saberes, experiências, 

conhecimentos – enfim, no processo de ensino. 
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 Durante as entrevistas individuais, a insegurança constante que vivenciam no 

ponto de apoio foi sempre citada. O bairro em que trabalham é um dos mais violentos do 

município já há longa data. E o somatório da insegurança, da população, dos dirigentes, 

da falta de um local próprio de trabalho (sempre tem que ser cedido por uma escola), as 

condições de contrato e de salário, entre outros, fizeram delegar a desvalorização como o 

ponto primordial de estudo. 

 A presente pesquisa teve como objetivo promover o ensino de ciências em um 

espaço não formal de educação para os agentes de endemias, utilizando a metodologia 

da problematização com vistas a mudanças positivas na promoção de saúde, frente ao 

laborar e a população. No caminhar do trajeto realizado junto ao grupo, no levantar de 

questionamentos e situações que vivenciam, adquiriu-se conhecimento e informação 

para a mudança. Entenderam que a mudança tem que vir primeiro dentro deles para 

depois poderem com a prática intervir junto à população. Perceberam a importância do 

ensino contínuo na busca de um profissional qualificado, questionador, instruído e 

sabedor de seus direitos e, com isso, mais valorizado. A valorização tem que ser 

construída primeiro por eles, para depois reverberar numa valorização externa. 
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ANEXO 
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APÊNDICES 

Modelo do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
de Janeiro/ IFRJ 
Secretaria de Pós-Graduação-Campus Nilópolis 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Título do projeto: O AGENTE DE ENDEMIAS DE ITAGUAÍ: UMA METODOLOGIA DE ENSINO 
PARA A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO NA PROMOÇÃO DE SAÚDE A TRÊS 
ENFERMIDADES TRANSMITIDAS PELO AEDES. 
Pesquisadora responsável: Priscilla Dévaud 
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) 
Telefones para contato: +55 21 982090722 
E-mail: devaudpris@yahoo.com.br 
Nome do voluntário:______________________________________________________________ 
Idade: ________ anos R.G.:________________________________________________________ 
 
Prezado(a) participante, 
 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada “A UTILIZAÇÃO 
DA METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO PARA PROMOVER A CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO EM SAÚDE PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ”, 
de responsabilidade da pesquisadora PRISCILLA DÉVAUD que tem como objetivo principal: 
“Promover saúde para a população de Itaguaí através do Ensino não formal dos 
profissionais – os agentes de combate a endemias utilizando a Metodologia da 
Problematização” (BERBEL,1998).  

A sua participação é de grande relevância para aplicação e execução da Metodologia da 
Problematização, utilizando o Método a Arco de Maguerez (BORDENAVE e PEREIRA, 1982). 
Você, profissional, Agente de Combate a Endemias, foi escolhido por ser a figura principal do 
Programa Nacional de Controle da Dengue e, sendo assim, de suma importância para a promoção 
de saúde da população de Itaguaí. 
 Resumindo a pesquisa: o participante irá construir juntamente com a mestranda e seu 
orientador as cinco etapas do Arco de Maguerez. São elas: 
-A observação da realidade para a definição do problema ou problemas do cotidiano laboral. 
Nesse momento, o profissional será levado a vivenciar realidade, com intuito de identificar  
problemas reais que deverão ser confirmados por instrumentos. Para a coleta de dados, 
inicialmente utilizaremos uma entrevista individual, contendo 12 (doze) questões abertas, sendo 
realizada em aproximadamente 10 (dez) minutos de conversa, a entrevista será manuscrita pela 
pesquisadora e após entrevista, um profissional do grupo será acompanhado na rotina 
profissional.  
-A etapa seguinte será a identificação do ponto(s)-chave, qual o ponto ou pontos mais relevantes 
a serem estudados para a compreensão do problema. O(s) ponto(s) está relacionado com o 
problema levantado. 
-Depois iremos propor uma investigação, o estudo propriamente dito, a teorização e busca de 
respostas para o(s) problema(s) identificado. Nesse momento, procuraremos fundamentar 
teoricamente por meio de instrumentos (sites confiáveis, artigos, livros e entrevistas com 
profissionais da área, entre outros) para a solução do problema ou pelo menos o caminhar para a 
solução.                                                                                            
- Feito o levantamento bibliográfico, vamos para a resolução do (s) problema(s) da realidade. 
Nesse momento, a criatividade deverá ser explorada para que seja levantada hipótese de 
solução para a transformação da realidade ou o dialogar para a solução. 
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-Finalizando vamos aplicar a solução à realidade. Serão feitas intervenções nessa existência 
social de onde foi extraído o problema. 

 Todas as etapas do Arco serão realizados juntos - pesquisador e agente combate a 
endemias, no horário do trabalho, sempre em acordo, sem alterar a rotina de trabalho dos 
mesmos. 
 Todas as informações dos participantes terão o sigilo e a proteção quanto ao profissional 
informante. E o material da pesquisa final será arquivado por 5 (cinco) anos, conforme Resolução 
466/12 e orientações do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 
 Posterior ao término da pesquisa, você participante terá o direito de solicitar informações 
sobre a mesma. 
 Os resultados serão divulgados na apresentação da Dissertação do Mestrado do Curso de 
Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências do IFRJ, data a ser agendada. 
OBSERVAÇÕES: 

1. O Tcle é redigido em duas vias, sendo uma para o participante e outra para os 
pesquisadores. Todas as páginas deverão ser rubricadas pelo participante da 
pesquisa e pela pesquisadora responsável, com ambas as assinaturas na última 
página. O mesmo deverá ser datado também. 

2. O Tcle tem as páginas numeradas, no total de 2(duas) páginas ao todo. 
3. Contato da pesquisadora: Priscilla Dévaud 
 Laboratório de tuberculose do Departamento de Vigilância Epidemiológica 
 Rua Reverendo Octávio Luiz nº 262 – Centro, Itaguaí. R.J. 

 
 Eu,____________________________, RG nº____________ declaro ter ciência deste 
termo e concordo em participar como voluntário do projeto de pesquisa acima descrito. 
 
 

______________________________,____de__________________de_______. 
 
_________________________________         _________________________________ 
            Sujeito da pesquisa                               Pesquisador responsável 
 

Rua Pereira de Almeida, 88 – Praça da Bandeira, Rio de Janeiro. CEP: 20.060.100 
Telefone: +55 (21) 3293-6026 

e-mail: cep@ifrj.edu.br 
 
 

mailto:cep@ifrj.edu.br
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Modelo da entrevista 
 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
de Janeiro/ IFRJ 
Secretaria de Pós-Graduação-Campus Nilópolis 

 

Entrevista realizada com os Agentes de Combate a Endemias 

1-Qual a sua contribuição como profissional para a população do município de Itaguaí? 

2-Como é a sua rotina de trabalho (o que faz o agente de endemias)? 

3-Quantas horas diárias e semanais você trabalha no campo? 

4-Aproximadamente quantos imóveis (residências, comerciais...) você visita por dia? 

5-Como é feita a abordagem nesses locais? 

6-Para você, o que é um criadouro? 

7-Você realiza nos imóvel somente a pesquisa larvária para o levantamento do índice ou 

realiza também a eliminação de criadouros? Caso seja feito, como você elimina o 

criadouro? 

8-Você utiliza algum tipo de larvicida? Em caso positivo, qual? 

9-Você faz algum tipo de orientação educativa para a população. Em caso positivo, qual? 

10-O que você sabe sobre a dengue, chikungunya e zika? Para você, são doenças 

graves, por quê? 

11-O que sabe sobre o Aedes aegypti? E sobre o Aedes albopictus? 

12-Para você qual é o maior impedimento do seu trabalho? 
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Entrevistas 

PERGUNTA 1- Qual a sua contribuição como profissional para a população de Itaguaí? 

0

5

10

15

 n =12 participantes

Mensagem Educativa com

informação e orientação

Eliminação de depósitos-

criadouros

Esclarecimento das doenças-

sintomas, modo de transmissão e

como evitar

  

PERGUNTA 2-Como é a sua rotina de trabalho (o que faz o agente de combate a 
endemias)? 

0

2

4

6

n = 11 participantes

Mensagem educativa

Venho para o PA de segunda a
sexta, das 8:00 ás 17:00, assino a
folha de ponto, entrego a
produção e depois vou para o

Elimino o foco

 

PERGUNTA  3- Você trabalha no campo quantas horas diárias e semanais? 

0

2

4

6

8

n = 12 participantes 

Oito horas diárias e quarenta
semanais 

Oito horas diárias, com intervalo de
uma hora de almoço e quarenta
semanais 

Chego 8:30 h, saio às 9 horas, como é
área de risco não posso acordar a
pessoa, almoço meio dia e retorno até
o final do dia

 

PERGUNTA 4- Você visita por dia quantos imóveis aproximadamente? 

0

5

10

15

n = 12 participantes

Quarenta imóveis diários 

Oitocentos a mil imóveis mensais 

Mudança no quantitativo de imóveis,
por dia às vezes cinquenta imóveis
para fechar o quarteirão 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

67 

 

PERGUNTA 5- Como é feita a abordagem nesses locais? 

0

2

4

6

8

10

n =12 participantes

Identificação do profissional 

Realização da vistoria do local 

Mensagem educativa 

 

PERGUNTA  6- O que é um criadouro para você? 

0

2

4

6

8

n = 12 participantes

Depósito ou recipiente que

armazena ou acumula água 

Tudo que contém água parada 

Depósito que armazena água e o

mosquito deposita seus ovos 

 

Nessa questão o grupo exemplificou alguns criadouros, como: 

 
 
 
 
 
 

Criadouros naturais n = 12 Criadouros artificiais n = 12 

Casquinha de ovo 04 Pneu 03 

Bromélias 03 Sapata de obra 01 

Coco aberto 03 Tonel 01 

Folha grande de 
árvore 

02 Barril 01 

Abertura em árvores 01 Ralo em desuso 
01 
 

Planta 01 Vaso de planta 01 

Bananeira 01 Piscina 
01 
 

  Caixa d’agua 
01 
 

  Copo plástico 
01 
 

  Garrafa plástica 
01 
 

  Tampinha 
01 
 

  Filtro de barro 
01 
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PERGUNTA 7- Você realiza nos imóveis somente a pesquisa larvária para o 
levantamento do índice ou realiza também a eliminação de criadouros? Caso seja feito, 
como você elimina o criadouro? 

0

1

2

3

4

n = 12 participantes

No LIRA (Levantamento Rápido do
Índice de Infestação) é uma semana
específica que recolhe as larvas e envia
ao laboratório para identificação 

Elimino também 

Elimino caixa d´água no baixo, tonéis e
barris por conta da falta de água 

 

PERGUNTA 8- Você utiliza algum tipo de larvicida. Em caso positivo, qual? 

0

1

2

3

4

5

6

7

n = 12 participantes

Sim ou utiliza 

Sumilarv granulado ou floco, tipo
areinha

*Similard ou similar granulado 

 

PERGUNTA 9- Você faz algum tipo de orientação educativa para a população. Em caso 

positivo, qual? 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

n = 12  participantes

Informação e orientação através de
folhetos, folder, panfletos e leque
para a população

Oriento e falo do passo a passo do
informativo “10 minutos salvam
vidas”

Falo sobre zika, microcefalia e
chikungunya das dores nas
articulações
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PERGUNTA 10 - O que você sabe sobre chikungunya, dengue e zika. Para você são 

doenças graves, por quê? 

0

2

4

6

8

10

12

n = 12 participantes

Acho, são, para mim são as três, sim,
com certeza, muito, todas ruins, todas
elas, muito graves mesmo

Dengue a mais grave, a hemorrágica
pode causar a morte. *Precisa de
transfusão

Todas são febris

 

 

PERGUNTA 11- O que sabe sobre o Aedes aegypti? E sobre o Aedes albopictus? 

0

1

2

3

4

5

n = 12 participantes

Aedes aegypti é o mosquito
transmissor das três doenças dengue,
zika e chikungunya

O Aedes aegypti veio do Egito, da
África

O Aedes aegypti transmite a dengue
e zika

 

PERGUNTA 12- Para você qual é o maior impedimento do seu trabalho? 

0

2

4

6

8

10

n  = 12 participantes

Insegurança                                                

Dificuldade de equipamentos (bolsa,
protetor solar, crachá)

Falta de limpeza nas casas, cidade,
terreno baldio e ruas
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Segunda Etapa do arco de Maguerez 

 
Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal do Rio de Janeiro/ IFRJ  
 

 

 

Título da Pesquisa: “O agente de endemias de Itaguaí: uma metodologia de ensino para 

a construção do conhecimento na promoção de saúde a três enfermidades transmitidas 

pelo Aedes” (título anterior) 

Mestranda: Priscilla Dévaud 

Orientador: Anderson Domingues Corrêa 

Metodologia aplicada: Metodologia da problematização (BERBEL, 1998) - 2ª Etapa do 

Arco de Maguerez - Pontos Chave. 

 

Nessa segunda etapa do Arco de Maguerez pedirei a você profissional, que marque com 

um X nos parênteses abaixo, os 5 (cinco) principais pontos de estudo da pesquisa. 

 

Relação dos Pontos chave levantados ( n = 10 participantes) 

 

( 8 ) Insegurança nas residências do PA (residentes e cães soltos) 

( 4 ) Insegurança nas ruas do PA 

( 6 ) Descaso da população em relação ao lixo e ao profissional 

( 6) Formação continuada para o profissional (capacitação, curso e visitas, entre outros, 

com a entrega de certificado) 

( 1 ) Falta de equipamentos de trabalho 

( 6 ) Efetivação dos contratados 

( 4 ) Redução da carga horária (principalmente em épocas de intenso calor) 

( 5 ) Descaso do poder público em relação ao profissional 

( 9 ) Buscar soluções junto ao órgão competente para a questão dos terrenos baldios 

( 1) Buscar soluções junto ao órgão competente para o abastecimento e distribuição de 

água adequada 

( 2 ) Falta de entendimento e conhecimento do munícipe 

( 1 ) Orientação e informação  com a realidade da população do Ponto de Apoio 
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Terceira etapa do arco de Maguerez 

 
Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal do Rio de Janeiro/ IFRJ  
 

 

Título da Pesquisa: “O agente de endemias de Itaguaí: uma metodologia de ensino para 

a construção do conhecimento na promoção de saúde a três enfermidades transmitidas 

pelo Aedes” (título anterior) 

Mestranda: Priscilla Dévaud 

Orientador: Anderson Domingues Corrêa 

Metodologia aplicada: Metodologia da problematização (BERBEL, 1998) - 3ª Etapa do 

Arco de Maguerez- Teorização. 

 Nessa terceira etapa do Arco de Maguerez, iremos investigar os pontos-chave 

levantados por vocês (Agentes de Combate a Endemias), através de pesquisas feitas em 

sites confiáveis na internet, diálogo com outros profissionais do Programa Municipal de 

Controle a Dengue do Município e visita a Secretaria de Obras e Urbanismo. Buscaremos 

estudar cada ponto-chave e assim buscar hipótese de solução para os mesmos. 

 
CRONOGRAMA DA TERCEIRA ETAPA 

LOCAL DATA HORÁRIO ATIVIDADE 
QUANTIDADE DE 
PROFISSIONAIS 

Laboratório de Saúde 
Pública (Vigilância 
Epidemiológica) 

29 de agosto de 
2016 

13h às 15h 
15h às 17h 

Pesquisa na 
internet 

2 profissionais a 
cada 2h (total de 4 

profissionais 
diário) 

Laboratório de Saúde 
Pública (Vigilância 
Epidemiológica) 

30 de agosto de 
2016 

13h às 15h 
15h às 17h 

Pesquisa na 
internet 

2 profissionais a 
cada 2h (total de 4 

profissionais 
diário) 

Laboratório de Saúde 
Pública (Vigilância 
Epidemiológica) 

31 de agosto de 
2016 

13h às 15h 
15h às 17h 

Pesquisa na 
internet 

2 profissionais a 
cada 2h (total de 4 

profissionais 
diário) 

Programa Municipal de 
Controle a 

Dengue(PMCD)/Vigilância 
Epidemiológica(anexo) 

01 de setembro 
de 2016 

13h às 15h 
15h às 17h 

Diálogos com 
outros 

profissionais do 
PMCD 

6 profissionais a 
cada 2h(total de 
12 profissionais 

diário) 

Secretaria de Obras e 
Urbanismo 

02 de setembro 
de 2016 

13h às 15h 
15h às 17h 

Busca de 
informações para 

alguns pontos 

Todos os 12 
profissionais 
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Cronograma da capacitação 

 
Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal do Rio de Janeiro/ IFRJ  
 

  

Título da Pesquisa: A utilização da metodologia da problematização para promover a construção 

do conhecimento em saúde pelos agentes de endemias do Município de Itaguaí. 

Mestranda: Priscilla Dévaud 

Orientador: Anderson Domingues Corrêa 

Público: Agente de Combate a Endemias (ACE) do Ponto de Apoio (PA) do Engenho 

Metodologia aplicada: Metodologia da problematização (BERBEL, 1998)- 5ª Etapa do Arco de 

Maguerez (aplicação à realidade). 

CRONOGRAMA DA CAPACITAÇÃO 

LOCAL DATA HORÁRIO ATIVIDADE 
QUANTIDADE 

DE 
PROFISSIONAIS 

 
Laboratório de 
Saúde Pública 
(Departamento 
de Vigilância 

Epidemiológica) 
do Município 

Itaguaí 
 

 
17 de outubro 

de 2016 
(segunda-

feira) 

 
13h às 17h 

Primeiro 
grupo-13 às 

15h 
Segundo 

grupo-15 às 
17h 

 
Aedes aegypti em 

jogo: uma webquest 
para aperfeiçoar seus 

conhecimentos 
Palestrante: 

Mestranda Júlia 
Aparecida Carneiro 

(IFRJ) 
 

 
10 ACE do PA 

Engenho (dividir a 
Equipe em dois 

grupos) 

 
Auditório da 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde do 
Município 

Itaguaí 
 

 
18 de outubro 

de 2016 
(terça-feira) 

 
13h às 17h 

 

 
Dialogando pelas 

entrevistas 
Palestrante: 

Mestranda Priscilla 
Dévaud (IFRJ) 

 

 
10 ACE do PA 

Engenho 
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Fundação 
Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ) 

 
19 de outubro 

de 2016 
(quarta-feira) 

 
Saída 11h do 

PMCD 
 

13h30min às 
16h30min 

 
Castelo Histórico, 

Coleção 
Entomológica e 
Laboratório de 
Entomologia. 

 
10 ACE do PA 

Engenho 

Auditório da 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde do 
Município 

Itaguaí 

20 de outubro 
de 2016 

(quinta-feira) 

13h às 17h 
 

Aula Endemias 
Palestrante: 

Mestranda Priscilla 
Dévaud 

 

 
10 ACE do PA 

Engenho 

Auditório da 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde do 
Município 

Itaguaí 

 
21 de outubro 

de 2016 
(sexta-feira) 

 
8h às 11h 

 
Construção do 

Material Educativo 

 
10 ACE do PA 

Engenho 

 

ACE-Agente de combate a endemias 

PA- Ponto de apoio 
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Termo de autorização do uso de imagem e voz 

 
 
Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal do Rio de Janeiro/ IFRJ  
 
  

 
 

 
Termo de Autorização do Uso de Imagem e Voz 

Pelo presente termo particular de autorização de uso de imagem e voz. 
 
Nome: ______________________________________________________________________. 
Nacionalidade:___________________________________ Estado civil: __________________. 

Profissão: _____________________________________ RG nº. ________________________. 

Autorizo ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 
DE JANEIRO (IFRJ), instituição pública de ensino e pesquisa, a gravar e registrar todas as 
atividades pertinentes a realização da pesquisa conduzida por “PRISCILLA DÉVAUD”, sob o título 
“A UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO PARA PROMOVER A 
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO EM SAÚDE PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DO 
MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ”, das quais participei voluntariamente. Este estudo não oferece nenhum 
risco aos participantes. não oferece nenhum risco aos participantes. A pesquisa terá duração de 
“06” meses, com término previsto para “OUTUBRO DE 2016”. 

O presente instrumento particular de autorização é celebrado a título gratuito, podendo a 
referida participação ser utilizada com a finalidade de divulgação do projeto, sob o formato de 
artigo científico, dissertação, tese, comunicação em congressos ou similares, livros, relatórios de 
pesquisa e/ou outros instrumentos de divulgação científica. A minha imagem, voz e/ou texto 
podem ser reproduzidos em qualquer veículo (rádio, TV, impresso, internet com todas suas 
ferramentas e tecnologias existentes e que venham a existir), por todo o território nacional e 
internacional, no todo ou em parte, de forma ao vivo ou gravada, podendo ser reexibidos a 
qualquer tempo conforme necessidade. 

O IFRJ está autorizado, gratuita e exclusivamente, a fixar todo ou parte, o conteúdo de 
minha participação e sua conexa interpretação e execução em CD, DVD, CD-ROM, MD e/ou 
qualquer outra modalidade de utilização, existente ou que venha a ser inventada, podendo essa 
instituição divulgar, distribuir e comercializar tais fixações. 

O presente instrumento particular de autorização é celebrado em caráter definitivo, 
irretratável e irrevogável, obrigando as partes por si e por seus sucessores a qualquer título a 
respeitarem integralmente os termos e condições estipuladas no presente instrumento. 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 
momento será divulgado o seu nome. Quando for necessário exemplificar determinada situação, 
sua privacidade será assegurada. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e 
os resultados divulgados apenas em produções científicas. 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você poderá recusar-se a 
responder qualquer pergunta ou poderá desistir de participar da pesquisa, e retirar seu 
consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com 
a instituição. Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder perguntas de um 
questionário e/ou sob a forma de entrevista, que poderá ser gravada em áudio para posterior 
transcrição, e suas respostas serão guardadas por até cinco anos e incineradas após esse 
período. 
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O Sr. (a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. O 
benefício relacionado à sua participação será o aumento do conhecimento científico para a área 
de ensino de ciências. 

O Sr. (a) receberá uma cópia deste termo no qual constam os dados de identificação do 
pesquisador responsável, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora 
ou a qualquer momento. 

_____________, ____ de _____________ de 2017. 
 

-------------------------------------------------------- 
(Participante voluntário do Projeto) 
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Capacitação (fotos da atividade webquest) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

77 

 

Slides da capacitação (dialogando pelas entrevistas) 
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Slides da capacitação (endemias) 
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Modelo do certificado da capacitação 

 

CERTIFICADO 

INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO DE 

JANEIRO (IFRJ) 

Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu – Campus Nilópolis 

 

Certificamos para os devidos fins que ________________________________________, 

conclui o Curso de Capacitação da Pesquisa de Mestrado intitulada “A utilização da 

Metodologia da Problematização para promover a construção do conhecimento em saúde 

pelos agentes de endemias do município de Itaguaí”, ministrado no período de 17 de 

outubro a 21 de outubro de 2016 com carga horária de 20 horas. 

 

 

Itaguaí, 21 de outubro de 2016. 

 

 

 ___________________________________           _____________________________ 

Doutor Anderson Domingues Corrêa (IFRJ)               Mestranda Priscilla Dévaud (IFRJ)      
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Modelo do certificado final 

           

CERTIFICADO 

INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO DE 

JANEIRO (IFRJ) 

Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu – Campus Nilópolis 

 

Certificamos que ________________________________________, participou da   

Pesquisa de Mestrado intitulada “A utilização da metodologia da problematização para 

promover a construção do conhecimento em saúde pelos agentes de endemias do 

município de Itaguaí”, ministrado no período de 18 de abril a 21 de outubro de 2016 com 

carga horária de 100 horas. 

 

Itaguaí, 01 de junho de 2017. 

___________________________________             ______________________________ 

Doutor Anderson Domingues Corrêa (IFRJ)                 Mestranda Priscilla Dévaud (IFRJ)  
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Verso do Certificado 

  

Local da realização 

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Programa Municipal de Controle a Dengue 

Ponto de Apoio do Engenho (PA Engenho) 

Período:  

De 18 de abril a 21 de outubro de 2016. 

Carga horária:  

100 horas/aula 

Conteúdo programático: 

Metodologia da problematização (BERBEL, 1998) 

Método do Arco de Maguerez: 1ª etapa- observação da realidade; 2ª etapa- pontos-

chave; 3ª etapa- teorização; 4ª etapa- hipóteses de solução; 5ª etapa- aplicação à 

realidade 

Atividades realizadas com a equipe de profissionais agente de combate a endemias do 

PA Engenho: 

 Entrevistas; Acompanhamento do Trabalho de Campo; Encontros e diálogos; Pesquisa 

em sites realizada no Laboratório de Saúde Pública do município de Itaguaí e 

Capacitação.  

Capacitação realizada no Auditório da Secretária Municipal de Saúde de Itaguaí e no 

Laboratório de Saúde Pública: 

-Palestra: “Aedes aegypti em jogo: uma webquest para aperfeiçoar seus conhecimentos”, 

ministrada pela mestranda: Júlia Aparecida Carneiro (IFRJ) 

-Palestra: “Dialogando pelas entrevistas”, ministrada pela mestranda: Priscilla Dévaud 

(IFRJ) 

-Palestra: “Endemias”, ministrada pela mestranda: Priscilla Dévaud (IFRJ) 

- Construção de um projeto sobre “O cuidado e o alerta dos terrenos baldios e do lixo” 

  


