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RESUMO

CHAGAS, Jéssica Alves. Educação Sanitária e em Saúde: a trajetória
profissional de Rosa Pavone Pimont. 2020. 54 p. Trabalho de Conclusão de Curso
(Especialização em História, Museologia e Divulgação da Ciência e da Saúde) –
Centro de Formação de Recursos Humanos para o SUS/SP; Instituto Butantan,
São Paulo, 2020.
A Educação Sanitária, que posteriormente começou a ser denominada como
Educação em Saúde, é uma área importante da saúde pública. De forma
organizada pelo poder público, podemos dizer que os primeiros profissionais
reconhecidos da área foram as educadoras sanitárias. O ato de educar as
crianças era um papel delegado às mulheres, tanto no âmbito doméstico quanto
no profissional. Assim, o ramo da educação sanitária também se tornou um
campo, inicialmente, exclusivo das mulheres. Em uma tentativa de resgate da
história do trabalho profissional de mulheres, em especial, de educadoras
sanitárias, o presente trabalho se propõe a colaborar com a historiografia da
educação sanitária e em saúde apresentando dados e análises da carreira
profissional de uma dessas educadoras, Rosa Pavone Pimont, que trabalhou no
Instituto Butantan de forma intermitente de 1943 até sua morte, em 1983. Foi feita
uma análise qualitativa a partir da pesquisa documental em fontes primárias e
secundárias. Trata-se de um trabalho que se insere na área de história social, que
tem por base a análise documental e bibliográfica dos trabalhos realizados por
Pimont e apresentados em eventos ou publicados em revistas acadêmicas ou de
divulgação. Ao final, se discute as contribuições de Pimont para a educação
sanitária e em saúde, como o trabalho dela para estabelecer uma área educativa
dentro do Instituto Butantan.

Palavras-chave: Educadora Sanitária. Educação em Saúde. Rosa Pavone
Pimont.
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ABSTRACT
CHAGAS, Jéssica Alves. Sanitary and Health Education: Rosa Pavone Pimont’s
professional trajectory. 2020. 54 p. Monograph (Specialization in History,
Museology and Science and Health Dissemination) – Centro de Formação de
Recursos Humanos para o SUS/SP; Instituto Butantan, São Paulo, 2020.
Sanitary Education, which later began to be called Health Education, is an
important area of public health. Organized by the government, we can say that the
first recognized professionals in the area were health educators. The act of
educating children was a role delegated to women, both domestically and
professionally. Thus, the field of health education also became a field, initially,
exclusive to women. In an attempt to rescue the history of the professional work of
women, especially health educators, this work aims to collaborate with the
historiography of health and health education by presenting data and analyzes of
the professional career of one of these educators, Rosa Pavone Pimont, who
worked at the Butantan Institute intermittently from 1943 until his death in 1981. A
qualitative analysis was made from documentary research in primary and
secondary sources. It is a work that falls within the area of social history that is
based on the documentary and bibliographic analysis of the works carried out by
Pimont and presented at events or published in academic or science dissemination
magazines. At the end, Pimont's contributions to health and health education are
discussed, like her work to stablish an education field in Instituto Butantan.

Keywords: Sanitary Education. Health Education. Rosa Pavone Pimont. Social
History.

Documental

Analysis.
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1. Erro! Indicador não definido. INTRODUÇÃO
No presente trabalho de conclusão de curso, será apresentada a trajetória
profissional de Rosa Pavone Pimont, importante educadora sanitária do Instituto
Butantan, que faleceu precocemente em decorrência de um atropelamento
quando participava de um encontro anual da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), e que foi figura chave na estruturação da área de
educação em saúde e divulgação científica da instituição.

A seguir, será apresentado um panorama da área de saúde pública e da
inserção da educação sanitária, posteriormente educação em saúde, no Brasil, de
forma a ser possível a compreensão de como os artigos de Rosa que serão
analisados se enquadram na historiografia da saúde pública. Seguindo o
panorama, será apresentado um perfil biográfico da educadora Rosa Pavone
Pimont.

1.1 EDUCAÇÃO SANITÁRIA, EDUCAÇÃO EM SAÚDE E SAÚDE
PÚBLICA
De acordo com Souza e Jacobina (2009): “como a educação em saúde é
parte da saúde pública e, consequentemente, da medicina, cada época reflete as
tendências dessas áreas e acaba reproduzindo suas concepções” (p. 619). O
Brasil passou por diferentes práticas de educação em relação à saúde, como as
concepções indígenas na época da invasão do território nacional pelos
portugueses e as contribuições dos negros trazidos como escravos. A medicina
europeia chegou ao Brasil através da atuação dos jesuítas, que tinham várias
funções como: parteiros, cirurgiões, psicólogos, ginecologistas, entre outras, que
misturavam suas práticas europeias com os conhecimentos dos nativos indígenas
e dos escravizados, inclusive avançando o conhecimento e o uso dos recursos
naturais, entre fauna e flora, como pode ser percebido na primeira farmacopeia
editada em Portugal em 1794.
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Instituições propriamente ditas hospitalares foram trazidas para o país
através, principalmente, das Santas Casas de Misericórdia, que tinham por missão
o tratamento e sustendo de enfermos e inválidos e davam assistência aos
chamados “expostos” – recém-nascidos abandonados na porta da instituição. A
primeira Santa Casa das Américas foi construída em Santos em 1543, sendo a da
cidade de São Paulo a quinta, datada de 1599. As Santas Casas mantiveram a
hegemonia da assistência médico-hospitalar no Brasil, do período colonial aos
primeiros anos da República (SANGLARD, 2007). A construção de novas
unidades hospitalares adentrou o período imperial, impulsionada pelos grandes
fluxos de imigrantes, que começaram a construir hospitais voltados para o
atendimento

de

trabalhadores

provenientes

dos

diferentes

países,

que

majoritariamente desembarcavam nos portos já enfermos. Logo, muitos desses
hospitais estenderam os atendimentos à população pobre e com origens distintas.
Com a proclamação da República e o início da República Velha, no Brasil se
intensifico o modo de produção capitalista, o que acarretou mudanças, inclusive
no modo como a saúde e a educação em saúde eram tratados. Uma delas foi a
adoção de ideias higienistas, no final do século XIX e começo do século XX
(SOUZA; JACOBINA, 2009), que sob a guia do movimento sanitarista, modificou
profundamente a estrutura social e urbana, de forma a moldá-la segundo o modelo
de países europeus. Segundo Mello et al. (2010):
As novas necessidades do capital – industrialização e importações –
demandavam uma alteração não só das bases produtivas, mas de toda
uma organização social, dentro desse período uma série de discursos
irão se revezar na tentativa de orientar essa mudança e legitimar o
estado. Neste sentido, o discurso sanitarista ocupa posição de destaque,
tornando-se o discurso político e ideológico do aparelho estatal, sendo a
estratégia por excelência, utilizada pela hegemonia dominante. Através
do sanitarismo, o Estado brasileiro pôde efetivar uma política de
reorientação político-econômico e social, onde mediante a atuação dos
médicos e da criação de instituições pôde intervir na vida das
populações, atuando diretamente não só na saúde dos indivíduos, mas
da sociedade; entendida como um “corpo social” na medida em que
precisa ser higienizada, disciplinada e organizada a luz das novas
relações sociais. (MELLO ET. AL., 2010, P.104)
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O higienismo enfrentou resistências da população, como pode ser
observado no episódio da Revolta da Vacina na cidade do Rio de Janeiro, em
1904. O fortalecimento do cientificismo e da medicina acadêmica, que se apartou
das práticas do Brasil colônia, que começaram a ser menosprezadas e tratadas
como mero misticismo e charlatanismo, ao mesmo tempo em que trazia novas
noções do continente europeu, como a eugenia e a visão de que a mestiçagem no
Brasil mestiço era a causa de todos os males relacionados com a saúde e que
diretamente afetavam o desenvolvimento do país. Para Luz (1982), o higienismo é
um dentre vários eixos que orientaram a institucionalização da saúde no Brasil em
diversos períodos:
As

propostas

higienistas

assumem

diversos

tons

retóricos,

ora

assistencialistas, ora sanitaristas envolvendo a estrutura física da
sociedade, com a engenharia sanitária, ora médicos ou morais,
prescrevendo regras de conduta pessoal e social e vigiando pelo seu
cumprimento. Essas propostas são assumidas alternativamente, seja
pelas instituições centrais de saúde pública, seja pelas instituições civis,
pelas corporações e movimentos médicos. (LUZ, 1982, P.19-20)

Ainda de acordo com Luz (1982), principalmente nas duas primeiras
décadas do século XX, o higienismo sanitarista passa por diferentes roupagens,
como o já citado eugenismo, a engenharia sanitária do tipo campanhista e do tipo
moralizante, que toma “a higiene moral (bons hábitos, bons costumes) e a
educação como fundamento da ordem sanitária” (p. 173). Assim, a educação
sanitária passou a ser introduzida na vida dos escolares desde a primeira infância,
no intuito de evitar que as crianças se tornassem adultos enfermos.
Após esse período, entre os anos de 1910 e 1920, com influência das
novas políticas sanitaristas nos Estados Unidos, o Brasil começa a formar seus
primeiros médicos sanitaristas, com influência da Fundação Rockefeller. Segundo
Silva et al. (2010):
[...] o fortalecimento econômico do complexo cafeeiro e o processo de
industrialização fez surgir neste período uma nova concepção de serviços
de saúde, denominada saúde pública. Junto com essa concepção, surge
uma nova prática de educação voltada para a saúde, denominada
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educação

sanitária

-

amplamente

influenciada

pela

estrutura

norteamericana. (SILVA ET AL., 2010, P. 2542)

Com essas novas políticas sanitaristas, as endemias rurais ganham
protagonismo e no ano de 1923 ocorre a primeira reforma sanitária, promovida por
Carlos Chagas (SILVA ET AL., 2010), com a criação do Departamento Nacional
de Saúde Pública, sendo incorporado a ele o Serviço de Propaganda e Educação
Sanitária (PELICIONI; PELICIONI, 2007). Em 1925 foi criada a Inspetoria de
Educação Sanitária e os Centros de Saúde, dentro do estado de São Paulo que,
segundo Souza e Jacobina (2009), tinham por objetivo criar uma “consciência
sanitária” que, servindo como base para cessar a “ignorância” das pessoas, iria
resultar em adultos saudáveis e higiênicos. Apesar das inúmeras alterações que
sofreu, nenhuma delas representou uma mudança importante, tendo em alguns
momentos significado a própria paralisação de atividades, misturando-se às
incertezas políticas e à crise econômica e penúria orçamentária do início da
década de 1930 (HOCHMAN, 1998).

O primeiro governo de Getúlio Vargas trouxe um novo modelo na área da
saúde, que foi novamente reorganizada e contou com a criação do Ministério da
Educação e Saúde Pública (MESP), em 1930, que seguiu um modelo
administrativo centralizado e que unificou esferas municipal, estadual e federal e
depois se tornou o Ministério da Educação e Saúde (MES). Ao novo Ministério
criado foi incorporado o Departamento Nacional de Saúde Pública (e,
consequentemente, o Serviço de Propaganda e Educação Sanitária). Em 1934,
Gustavo Capanema foi indicado para o cargo de ministro, que introduziu o novo
modelo na área de saúde em 1937, de forma a adequar a saúde pública aos
princípios básicos que balizaram as políticas sociais do Estado Novo como um
todo (HOCHMAN, 2005). Em 1941 foram criados os Serviços Nacionais (SN),
responsável pela verticalização das “campanhas de combate a doenças
específicas e às grandes endemias” e foi reorganizado o Departamento Nacional
de Saúde (DNS), que supervisionariam as atividades dos SN (HOCHMAN, 2005) e
em 1942, o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), responsável pela difusão
da Educação Sanitária pelo país (PEREIRA, 1967 apud PELICIONI; PELICIONI,
2007). Segundo Hochman (2005), a ação de centralizar e unificar as esferas
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governamentais possibilitou a criação de ações especializadas no combate a
doenças específicas, diretamente subordinadas à núcleos que ficariam no MES,
possibilitando que essas ações alcançassem os interiores dos estados brasileiros.
Juntamente com a criação da SESP, foram instituídas as Conferências Nacionais
de Saúde, com a primeira ocorrendo no ano de 1941, na cidade do Rio de Janeiro.
As conferências Nacionais de Saúde (CNS) representaram um instrumento
importante de avaliação da situação da saúde no país e se mostraram um espaço
de formulação de diretrizes para as políticas públicas no setor, reunindo cidadãos
pela defesa da garantia de direitos, atendendo às necessidades da população.

Segundo Renovato e Bagnato (2011), a SESP trabalhou de forma a
expandir suas atividades pelo território nacional, porém sempre focando na
população rural, maioria da população até a década de 1960, - quando, por força
de lei, passou a ser denominada como Fundação SESP - baseando sua atuação
na “qualificação dos trabalhadores da saúde, educação sanitária, construção de
uma rede horizontal integrada e permanente de unidades de serviços de saúde,
além da extensão dessa rede em vários estados brasileiros” (p.107). No campo da
educação sanitária, além de realizar capacitações de professoras da rede
primária, a SESP criou os clubes de saúde, que estimulavam a participação dos
alunos (RENOVATO; BAGNATO, 2010).

Ao mesmo tempo em que a educação sanitária e a saúde pública
avançavam, a saúde dos trabalhadores era posta em foco através da medicina
previdenciária. Segundo Mercadante (2002), com o surgimento do seguro social
em 1923, foi criado o sistema de Caixas de Aposentadorias e Pensões,
conhecidas como CAPs, atendendo uma pequena parcela de trabalhadores
segundo o ofício, inicialmente sendo contemplados os trabalhadores ferroviários,
trabalhadores marítimos e estivadores. Com problemas de administração das
Caixas, o sistema foi substituído pelos Institutos de Aposentadoria e Pensão,
conhecidos como IAPs, com cada ofício tendo o seu próprio Instituto, como o
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE).

Então, em 1953, é criado o Ministério da Saúde e o DNS expande sua
abrangência e a quantidade de enfermidades que pelo Departamento eram
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trabalhadas, através da maior interiorização do SESP e a criação do
Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu), em 1956, que dividirá com
o SESP o atendimento médico-sanitário de massa.

Porém, oito anos após o estabelecimento da estrutura e aparelhamento do
campo da saúde em diversas frentes no Brasil é encetado o golpe militar, que
rompe com a ordem estabelecida e implanta uma ditadura no ano de 1964, o que
levou a um retrocesso na área da saúde pública. Segundo Silva et al. (2010),
grande parte das iniciativas nas políticas de saúde se voltaram para o serviço
individualizado e privado, através da expansão de ambos, com a construção de
hospitais privados, o que causou uma diminuição significativa nas ações em
educação sanitária, que voltaram para seus status de ditar o melhor
comportamento para a população, segundo o que as elites econômicas achavam
adequado. Ainda em 1964 o antigo Serviço de Propaganda e Educação Sanitária
foi reformulado e passou a se chamar Serviço Nacional de Educação Sanitária
(SNES) e em 1968 foi criada a Assessoria Especial de Relações Públicas (Aerp),
com o objetivo de suavizar a imagem do país, muito criticado por estar em um
período ditatorial. Assim, em 1970 a Aerp, que passou a ser um órgão da
Presidência da República e a veicular muito material produzido para os meios das
telecomunicações e comunicações sociais de massa, introduziu os esforços da
área de saúde que contribuiriam para o desenvolvimento econômico e social do
país, que veio através da criação da campanha denominada “Povo desenvolvido é
povo limpo”, que apresentou o personagem Sujismundo para a população do país
(COLUSSI; BALBINOT, 2008), que tratava a relação entre limpeza como sendo
sinônimo de saúde e desenvolvimento, que posteriormente viria a ser cancelada
no ano de 1972 e reformulada no ano de 1973.

A década de 1970 teve na publicidade o principal meio de combate ao
alastramento de doenças, o que se mostrou ineficiente, pois o devido investimento
em infraestrutura e trabalho local com as comunidades não acompanhou essa
nova frente da educação sanitária. Além disso, a educação sanitária passou a
tratar

de

questões relacionadas

BAGNATO, 2012).

ao

planejamento

familiar

(RENOVATO;
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Sob a mordaça da ditadura, o movimento sanitário do país passou a operar
em segundo plano e a considerar outras bases teóricas. Nessa levada, o termo
“educação sanitária” foi substituído pelo termo “educação em saúde”, de forma a
se distanciar do significado imbricado no termo anterior, que trazia a ideia de
controle de corpos através da padronização e da disciplina. O novo termo trouxe o
conceito de emancipação desses corpos (RENOVATO; BAGNATO, 2012). Na
década de 1980, segundo Renovato e Bagnato (2012), o Ministério da Saúde
ainda usava o discurso da educação sanitária, ocorrendo a ruptura entre o
discurso oficial do MS e “sistematização de estratégias de resistência, organizadas
nas universidades, a partir dos departamentos de Medicina Preventiva, de
movimentos sindicais, e aglomerados de outros grupos” (p. 80). Com educação e
saúde tendo sempre caminhado juntos, ora mais em afinidade e ora em menos, na
década de 1980, a educação e a atuação de Paulo Freire se espalharam também
pelas ações da educação em saúde, prezando pela reflexão crítica que fosse
trabalhada de forma comunitária, em igualdade com os educadores em saúde.
Para Renovato e Bagnato (2012), essa nova perspectiva colocava os usuários do
sistema de saúde como centrais, pois:
O enfoque na comunidade encontra respaldo na concepção de que ela a comunidade - é capaz de promover saúde sem necessitar do auxílio
paternalista dos profissionais de saúde. Nesses discursos, percebem-se
deslocamentos para os níveis de atenção em saúde, privilegiando a
descentralização das ações, a partir das necessidades delineadas pela
participação

dos

usuários

do

sistema

de

saúde.

(RENOVATO;

BAGNATO, 2012, P. 81)

Essas novas perspectivas, porém, ainda estavam de certa forma, limitadas.
Com o processo de redemocratização e da crescente pressão de movimentos
sociais e de profissionais da área da saúde sobre instâncias de poder, através da
atuação do movimento de Reforma Sanitária da Saúde, o discurso oficial começa
a se modificar de forma tímida e a incorporar conceitos vigentes entre os
educadores em saúde, mas com pouco alcance real na população de fato
atendida pelos serviços de saúde básicos. Ao final da década de 1980:
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Verificamos várias configurações das práticas educativas em saúde
imbricadas de modelos tradicionais, de discursos emancipatórios e de
estratégias do neoliberalismo que emergia. Nesse emaranhado de
elementos discursivos, entrelaçados pelas dimensões individuais e
coletivas, por práticas culturais, não se pode mais imaginar relações de
poder binarizadas, e sim múltiplas relações de poder entremeadas de
interpelações, delimitando condutas consideradas saudáveis para esse
Outro, a partir de representações construídas historicamente e situadas
em espaços e temporalidades particulares. (RENOVATO; BAGNATO,
2012, P.84)

Fazendo parte da redemocratização, processos culminaram na Constituição
de 1988, muitos deles resultados da atuação do movimento da Reforma Sanitária,
como a implantação dos Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde
(SUDS) e a instalação da Comissão Nacional da Reforma Sanitária (CNRS)
(PAIM, 2009). Essa série de mudanças daria origem ao Sistema Único de Saúde
(SUS), precedida pela Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/1990) aprovada em 1990
e operacionalizada em 1992 (MENICUCCI, 2006). Segundo Menicucci (2006):
A reforma fora resultado da ação política decorrente da emergência e da
organização de novos sujeitos políticos, que, se aproveitando de uma
conjuntura favorável de democratização, foram bem-sucedidos no
processo de transformação de uma comunidade epistêmica, organizada
em torno de uma concepção de saúde, em um grupo de ação política,
capaz de definir um objetivo institucional. (MENICUCCI, 2006, P. 75)

A implantação do SUS se deu em conjunto com a expansão dos planos
privados de saúde, individuais e coletivos, que atendiam trabalhadores
sindicalizados, além de estar envolta em diversas problemáticas particulares,
como o financiamento da universalização do atendimento, das esferas públicas
envolvidas e as respectivas alocações financeiras necessárias a cada parte. Com
essa coexistência entre o público e o privado, Menicucci (2006) acredita que a
universalização não consegue alcançar a plenitude, já que os prestadores de
serviço possuem a escolha entre os planos de saúde e o SUS, além do mercado
de serviços de saúde ser aberto aos agentes privados tanto em prestação de
serviços quanto em demanda. Dessa forma, o setor público só consta como mais
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um agente, fazendo com que a assistência à saúde seja um modelo híbrido entre
o público e o privado. Menicucci ainda afirma que:
Embora a natureza jurídica dos estabelecimentos hospitalares não
impeça por si só a publicização da rede ou dos serviços contratados, a
configuração institucional do sistema de saúde coloca constrangimentos
para que se consiga fazer prevalecer o interesse público sobre o privado.
[...] a falta de controle sobre o setor privado expressa-se também na
persistência de mecanismos para garantir o acesso a atendimentos
hospitalares, que fogem às regras universalistas do SUS, e favorecem o
atendimento de segmentos privilegiados da população, caracterizando
uma forma perversa de interpenetração entre o sistema público e privado.
(MENICUCCI, 2006, P.82-83)

Paralelamente à situação da saúde pública no Brasil, Souza e Jacobina
(2009) comentam que na década de 1990, o Programa Saúde da Família começa
também a tomar forma, estando interligado com a origem do SUS e sendo a porta
de entrada, através da atenção básica, das práticas educativas em saúde. Porém,
por diversos fatores como problema na formação dos trabalhadores da atenção
básica e falta de criticidade no que diz respeito à confluência de problemas de
saúde e sociais, a atuação dos educadores em saúde se torna comprometida.
Além disso, Souza e Jacobina (2009) também comentam que “é comum entre os
profissionais de saúde a cultura de que não é preciso ‘aprender’ a fazer educação
em saúde, como se o saber clínico e a capacidade de falar de forma coloquial
fossem suficientes” (p.625) e que a educação em saúde, atualmente, voltou às
origens da educação sanitária, sendo trabalhada de modo autoritário, higienista e
meramente transmissivo, de forma a não estimular o desenvolvimento de
cidadania e autonomia.
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1.2 BREVE BIOGRAFIA DE ROSA PAVONE PIMONT
Figura 1 – Foto de Rosa Pavone Pimont em seu prontuário no Instituto Butantan

(Fonte: Centro de Recursos Humanos do Instituto Butantan)

Antes de iniciar a breve biografia, é importante contextualizar as motivações
que levaram a escrita do trabalho. Como comenta Diniz (2007) em sua tese de
doutorado, são escassos os estudos que tratem da memória e do trabalho de
educadores em saúde, desde suas carreiras até contribuições para o avanço do
campo. Para além disso, também é importante perceber que essa escassez se
manifesta também na falta de estudos sobre educadoras na área, quando é
documentado

o fato

de

que

a

educação

sanitária foi uma profissão

predominantemente feminina (Rocha, 2005). Aqui, podemos citar o próprio
trabalho de Diniz (2007) sobre Hortênsia Hurpia de Hollanda e o trabalho de
Rocha (2005), sobre Maria Antonieta de Castro, além do trabalho de Faria (2006)
sobre Educadoras Sanitárias e Enfermeiras de Saúde Pública. Nesse contexto, e
justifica a escolha de Rosa Pavone Pimont, educadora do Instituto Butantan, que
se destacou em sua área de atuação e chegou ao cargo de Diretora da Divisão de
Extensão Cultural da instituição.

Rosa Pavone Pimont nasceu em São Paulo no ano de 1930. Se formou no
Bacharelado e na Licenciatura em Pedagogia no ano de 1953, na Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Em 1958 se tornou
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Especialista em Bacteriologia e Imunologia pelo Instituto Butantan e em 1968,
Especialista em Orientação Educativa - Orientadora Educacional pela Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Em 1971 concluiu o
curso de Educação em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo e em 1972, obteve seu Doutorado em Educação pela
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.

Iniciou sua vida profissional no ano de 1949 como professora primária, foi
técnica de laboratório no Instituto Butantan, professora secundária em diferentes
cursos, assistente técnico de cursos também no Instituto Butantan, sendo
promovida à chefe da seção de cursos, professora universitária e professora
universitária a nível de pós-graduação, foi consultora do Ministério da Educação e
Cultura, diretora da Divisão Nacional de Educação em Saúde, técnica em
desenvolvimento científico e diretora da Divisão de Extensão Cultural, no Instituto
Butantan, cargo no qual permaneceu até a sua morte, no ano de 1983, aos 53
anos. De forma intermitente, Rosa trabalhou no Instituto Butantan de 1954,
quando ingressou como técnica de laboratório, até o ano de 1981, quando foi
nomeada para exercer o cargo de Diretora da Divisão de Extensão Cultural.

Enquanto ainda estava no Instituto - e nos anos de afastamentos trabalhou em diversos locais e foi incumbida de diversas tarefas, tendo realizado
trabalhos de consultoria para o então Ministério da Educação e Cultura, em 1976,
ajudando a elaborar documentos, assessorar projetos e emitir documentos, além
de representar o Ministério em diferentes ocasiões. Também no ano de 1976
iniciou sua colaboração com o Ministério da Saúde, tendo participado do
Programa de Controle da Esquistossomose e, no ano seguinte, sendo nomeada
como diretora da Divisão Nacional de Educação Sanitária (DNES), onde assumiu
outros compromissos, fazendo parte de grupos de trabalho, conselhos,
coordenações e supervisões, além de sua atuação docente em ocasiões
específicas. Em vários momentos de sua carreira, esteve presente em
conferências, congressos e conclaves e foi membro de diversas sociedades
científicas, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC),
além de integrar o Conselho Brasileiro de Educação para a Saúde. Também
realizou trabalho internacional em Portugal, Costa Rica, Panamá, Peru, Inglaterra
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e Cabo Verde, além de participar no Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico, como técnica em Desenvolvimento Científico e
coordenadora do Programa Integrado de Ecologia Humana. Teve uma prolífica
carreira de pesquisadora, sendo responsável por mais de 36 artigos, que
abordavam desde seu trabalho no Instituto Butantan, até a elaboração de
materiais quando estava no cargo de diretora do DNES. Além disso, participava de
publicações especializadas, aparecendo em diversas matérias jornalísticas.

Com sua vida profissional abrangendo os anos de 1949 a 1983, esteve
presente e fez parte de momentos pivotais da saúde pública no país. Dessa forma,
o presente trabalho procura traçar um paralelo entre a carreira profissional de
Rosa Pimont e o desenvolvimento da educação sanitária e educação em saúde no
Brasil, através da análise de sua produção textual e documental e de seu
envolvimento nessa área, procurando observar suas contribuições e seu papel
como educadora em saúde pública, além de situar o contexto de seu trabalho
dentro da historiografia da educação sanitária e em saúde.
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2. OBJETIVOS

2.1 GERAL

Esse trabalho tem como objetivo geral estudar o contexto da educação
sanitária e educação em saúde no Brasil, destacando a atuação, a produção
científica e o protagonismo da doutora em educação e pesquisadora Rosa Pavone
Pimont na área, o que se justifica pela lacuna historiográfica a respeito da
educação em saúde e da atuação de educadoras sanitárias.

2.2 ESPECÍFICOS

- Traçar um panorama geral da educação sanitária e da educação em
saúde no Brasil ao longo do século XX;
- Realizar um levantamento bibliográfico e documental da produção
acadêmica de Rosa Pavone Pimont;
- Contribuir com os estudos em andamento sobre educadores sanitários,
destacando o papel das mulheres nessa área e a contribuição e o protagonismo
de Rosa Pimont.
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3. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

As informações aqui reunidas tiveram como ponto de partida o Curriculum
Vitae (CV) de Rosa – depositado no “Fundo Rosa Pavone Pimont” no Centro de
Memória do Instituto Butantan. Posteriormente, foram reunidas a maior quantidade
possível de documentações que constam nas seções do referido CV, que cobre os
anos de 1942 a 1981.

O trabalho se dá através de uma análise qualitativa a partir da pesquisa
documental em fontes primárias (Centro de Memória e Centro de Recursos
Humanos do Instituto Butantan) e secundárias (acervo da revista Saúde e Cultura,
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC -, disponível on-line
na Hemeroteca da Biblioteca Nacional. O enfoque adotado é o da história social,
privilegiando a análise documental e bibliográfica dos trabalhos. Segundo SáSilva, Almeida e Guindani (2009, p.6), a pesquisa documental se foca na análise
de fontes primárias, ou seja, materiais que ainda não receberam qualquer tipo de
tratamento analítico. Porém, destaca-se que o objetivo do trabalho não foi tratar
cientificamente o material posto por Rosa Pimont, de forma a julgar o seu mérito,
mas contextualizá-lo na educação sanitária e educação em saúde de modo a
entender as tendências seguidas (ou não) pela autora em seus diferentes cargos e
instituições e, consequentemente, trabalhos publicados sob diferentes referências.
Dessa forma, os documentos analisados foram confrontados com referenciais
bibliográficos que trataram da mesma temática presente em cada documento
analisado,

quando

cabível.

Mais especificamente, foram analisados documentos diversos, elaborados na
época em que Rosa primeiramente trabalhou no Instituto Butantan, como
assistente técnico de cursos, como chefe desta mesma seção; como professora
convidada; já fora do Instituto Butantan, como consultora no Ministério da
Educação e Cultura e no Ministério da Saúde; como diretora do DNES e,
finalmente, como diretora da Divisão de Extensão Cultural em seu retorno ao
Instituto Butantan. Dentre esses documentos estão majoritariamente artigos
escritos para a revista Ciência e Cultura, artigos apresentados em conferências e
simpósios, entrevistas em jornais e artigos produzidos internamente para o

24

Instituto

Butantan,

além

de

material

produzido

por

equipes

sob

sua

responsabilidade.

Os documentos passaram por análise que, segundo Sá-Silva, Almeida e
Guindani (2009, p. 10), segue os princípios gerais: “Feito a seleção e análise
preliminar dos documentos, o pesquisador procederá à análise dos dados” e os
princípios específicos da etapa de análise de dados:
No caso da análise de documentos recorre-se geralmente para a
metodologia da análise do conteúdo [...] ressalta-se que a análise de
conteúdo é uma dentre as diferentes formas de interpretar o conteúdo de
um texto, adotando normas sistemáticas de extrair significados temáticos
ou os significantes lexicais. (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009,
P.11)

Como não se tem por objetivo analisar significados lexicais, seguiu-se a
prática da hermenêutica, que segundo Constantino (2002, p.187): “trata-se [...] de
saber o que disse o autor, qual o sentido literal de sua comunicação, o que
desejou efetivamente dizer, em que contexto escreveu e para que o fez.” Assim,
um quadro foi criado para detalhar a documentação recolhida de Rosa Pimont
(que não representa a totalidade de documentos descritos no referido CV):

Título do documento

Tipo de documento

Data do documento

Local de consulta

Contribuição do
Instituto Butantan para
a formação
profissional de
especialistas no
campo da Biologia.

Artigo.

1964

Acervo virtual da
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional
– Revista Ciência e
Cultura.

Cursos de divulgação
do Instituto Butantan.

Artigo de divulgação.

1965

Acervo virtual da
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional
– Revista Ciência e
Cultura.

Metodologia dos
cursos de formação de
pesquisadores do
Instituto Butantan.

Artigo de divulgação.

1966

Acervo virtual da
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional
– Revista Ciência e
Cultura
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Cursos de pósgraduação: Análise e
tentativa de definição.

Artigo de divulgação.

1969

Acervo virtual da
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional
– Revista Ciência e
Cultura.

Instituto Butantan,
informação
e
educação sanitárias.

Artigo de divulgação.

1971

Acervo virtual da
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional
– Revista Ciência e
Cultura.

Projeto piloto de
treinamento em
serviço, para pessoal
de Saúde Pública.

Artigo de divulgação.

1972

Acervo virtual da
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional
– Revista Ciência e
Cultura.

Comunidade e saúde
pública.

Artigo.

1973

Acervo virtual da
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional
– Revista Ciência e
Cultura.

Trabalho comunitário
e Saúde Pública.

Artigo - Resumo de
Simpósio
(Escrito com Z. L.
Lessa).

1973

Acervo virtual da
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional
– Revista Ciência e
Cultura.

Institutos de pesquisa
- Recurso didático
para a escola.

Artigo de divulgação.

1973

Acervo virtual da
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional
– Revista Ciência e
Cultura.

A área de educação
do Instituto Butantan.

Artigo.

1973

Memórias do
Instituto Butantan.

Possibilidades
didáticas de Institutos
de Pesquisa.

Artigo.

1974

Acervo virtual da
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional
– Revista Ciência e
Cultura.

Estudo de série de
recursos audiovisuais
sobre o tema:
Artrópodes
Peçonhentos.

Artigo
(Escrito com S. M.
Lucas).

1976/1977

Memória do
Instituto Butantan.

Projeto para o
aproveitamento dos
recursos educacionais
da Fundação Parque
Zoológicos de São
Paulo.

Artigo de divulgação
(Escrito com H. E.
Belluomini).

1976

Acervo virtual da
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional
– Revista Ciência e
Cultura.
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Educação sanitária.

Artigo.

1977

Anais da VI
Conferência
Nacional de Saúde.

Programa educativo
de prevenção ao uso
de tóxicos para
estudantes de 1º e 2º
graus.

Cartilha.

1977

Arquivo digitalizado
da Biblioteca do
Ministério da
Saúde.

Plano tenta reduzir o
alto índice de
esquistossomose.

Reportagem de
jornal.

1977

Arquivo digitalizado
do acervo do jornal
O Estado de São
Paulo.

Saúde reformula
Educação Sanitária.

Reportagem de
jornal.

1977

Arquivo digitalizado
do acervo do jornal
O Estado de São
Paulo.

Mais rigor no combate
aos tóxicos.

Reportagem de
jornal.

1978

Arquivo digitalizado
do acervo do jornal
Folha de São
Paulo.

Discurso proferido
pela Dra. Rosa
Pavone Pimont,
Diretora da Divisão
Nacional de Educação
em Saúde, no evento
de lançamento do
PECE no estado da
Bahia, no dia 06 de
julho de 1979.

Discurso escrito.

1979

Fundo de Rosa
Pavone no Centro
de Memória do
Instituto Butantan.

Programa integrado
de ecologia humana.

Artigo de divulgação.

1981

Acervo virtual da
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional
– Revista Ciência e
Cultura.

O universitário
brasileiro frente ao
problema dos tóxicos.

Artigo
(Escrito com I. L.
Barrera).

1982

Acervo virtual da
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional
– Revista Ciência e
Cultura.

Experiência de
cooperação técnica
em saúde pública:
Brasil/Cabo Verde
(África Oriental).

Artigo de divulgação
(Escrito com G. G.
Piedade).

1982

Acervo virtual da
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional
– Revista Ciência e
Cultura.

Tabela 1. Documentos de Rosa Pimont analisados. Elaborada pela autora do TCC.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O primeiro documento analisado foi “Contribuição do Instituto Butantan para
a formação profissional de especialistas no campo da biologia” escrito no ano de
1964, quando Rosa estava no cargo de Assistente Técnico de Cursos no Instituto
Butantan. Ele foi produzido para ser divulgado na Revista Ciência e Cultura,
publicação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da qual Rosa era
sócia desde o ano de 1959. O artigo de duas páginas pretende descrever como os
cursos de especialização ocorrem no Instituto Butantan (p. 414): “o especialista
orientador do curso tem liberdade de adequar seu curso às bases didáticas que
achar de maior rendimento dentro de sua especialidade” e como os mesmos
podem servir de modelo para outras instituições:
A Seção de Cursos Técnicos e Especializados do Instituto Butantan
tende a expandir-se cada vez mais a fim de atender às constantes
solicitações de instituições nacionais e estrangeiras. Está atualmente
realizando um levantamento das técnicas e métodos de ensino utilizados
nos diferentes cursos, na tentativa de encontrar denominadores comuns.
Pretende, diante dos resultados positivos dêsses métodos, divulgá-los
como sugestão, aos professores de cursos de especialização. (PIMONT,
1964, P. 415)

Os dois artigos subsequentes, “Cursos de divulgação do Instituto Butantan”
e “Metodologia dos cursos de formação de pesquisadores do Instituto Butantan”,
escritos nos anos de 1965 e 1966, respectivamente, são apresentados em forma
de resumos, não permitindo analisar de forma precisa o que a autora pretendeu
trabalhar, além do pouco apresentado em cada resumo, com o primeiro citado
fazendo (p. 211): “várias apreciações de caráter pedagógico e de caráter social,
sobre a repercussão dos cursos de divulgação, no meio universitário, no meio
rural e no exterior.” E o segundo analisando “com mais vagar os pontos em
comum da metodologia empregada nos diferentes cursos de especialização da
Instituição”.
O próximo artigo, do ano de 1969, intitulado “Cursos de pós-graduação:
Análise e tentativa de definição” foi escrito no ano seguinte à sua posse como
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chefe da Seção de Cursos do Instituto. Ele trata de uma pesquisa realizada por
Rosa, que objetivou pesquisar diferentes instituições de ensino superior da capital
do estado de São Paulo, de forma a tentar entender (p. 416) “diferenças de
objetivos dos cursos de pós-graduação.” Ela conclui que:
[...] Através da análise dos cursos de pós-graduação na área de ciências
biológicas, levanta pontos em comum dos diferentes cursos da
Universidade de São Paulo, confronta-os entre si e com os de outras
instituições de âmbito federal e particular. O [...] trabalho tem a finalidade
de encontrar e expressar denominadores comuns dos diferentes cursos e
colocar dentro da realidade do Instituto Butantã, instituto complementar
da Universidade de São Paulo, a possibilidade da realização de cursos
de pós-graduação, nas áreas ali especialmente cultivadas. (PIMONT,
1969, P. 416)

Vemos no trecho citado que o anúncio de sua pesquisa se torna mais
substancial na publicação, fazendo-nos refletir se essa mudança está ou não
relacionada com sua mudança de cargo e uma maior autonomia.
O próximo artigo, escrito no ano de 1971, intitulado “Instituto Butantan,
informação e educação sanitárias” trata-se de um resumo do referido trabalho, que
procurou conceituar (p. 241) “cientificamente informação e educação sanitárias, o
autor relata as referidas atividades da instituição através do museu especializado,
das publicações periódicas, dos cursos e dos atendimentos diretos a alunos de
vários níveis”.
O artigo seguinte, “Projeto piloto de treinamento em serviço para pessoal de
Saúde Pública” de 1972, foi feito a âmbito internacional, na cidade De Ponta
Delgada, em Açores, Portugal, através do Ministério da Saúde de Portugal. No
breve artigo, Rosa relata de forma resumida o trabalho feito no local, com a
participação de diversos profissionais, entre médicos, professores da área de
saúde

pública,

trabalhadores

enfermeiros,

locais,

que

engenheiros

procuravam

e

assistentes

desenvolver

sociais,

técnicas

de

todos
trabalho

comunitário. Ocorreu a elaboração de um projeto de treinamento para
trabalhadores que atuavam na área de saúde pública.
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O artigo com o título de “Comunidade e saúde pública”, de 1973 é mais
longo e detalhado que os anteriores. Citando A. P. Reis e sua definição de
comunidade, Rosa segue dizendo que (p. 36): “o nosso interesse na definição de
comunidade é relativo ao processo de desenvolvimento da mesma e no enfoque
da área de Saúde Pública através do aspecto educativo.” A seguir, ela cita a
definição da ONU do que seria Desenvolvimento Comunitário e comenta sobre
seus aspectos fundamentais que, segundo ela, seriam (p.36): “os da consciência
que a população deve ter do processo e da participação da mesma em todas as
etapas do trabalho: planejamento, execução e avaliação.”

Um artigo escrito no ano de 1998 para os Cadernos de Saúde Pública, por
Acioli e Carvalho (1998, p. 60) diz: “Uma estratégia pedagógica que se destacou
nos programas nacionais de controle das endemias, desde a passagem dos anos
80 para os 90, foi a mobilização comunitária.” Mais à frente, no artigo, os autores
comentam que:
Existe uma estreita correlação entre a pedagogia da problematização e
trabalhos de pesquisa que envolvem a participação da comunidade [...]
são tentativas de se romper com o círculo vicioso em que as condições
materiais de opressão, impotência e resignação mental se reforçam de tal
maneira, que a dominação social e econômica é considerada
simplesmente um fato normal e natural (Jara, 1995). (ACIOLI;
CARVALHO, 1998, P.60)

Voltando ao artigo de Rosa, a autora relaciona o Desenvolvimento
Comunitário com a Saúde Pública e comenta sobre a relação entre eles:
[...] embora o Desenvolvimento Comunitário se realize dentro de uma
ação integrada de todas as áreas, podemos detectar objetivos
específicos de Saúde Pública dentro do processo global: a) criar
consciência da necessidade da mudança social, econômica, cultural, para
superar os problemas de saúde determinados pelo de desenvolvimento e
seus condicionantes. (PIMONT, 1972, P.36)
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Pelas citações, é possível compreender que uma pedagogia que foi muito
usada nos anos de 1980 e 1990 já era utilizada em 1973, ano que Rosa publicou
seu artigo. Mais à frente, no artigo de Acioli e Carvalho (1998), os autores
comentam que (p. 60): “a presente linha conceitual foi incorporada às metas da
Divisão Nacional de Educação em Saúde (DNES), do Ministério da Saúde, no final
dos anos oitenta, num momento de redemocratização da sociedade brasileira.”
Vale ressaltar que esse artigo em específico foi publicado por Rosa 4 anos antes
dela assumir o cargo de diretora da Divisão Nacional de Educação Sanitária.

Rosa termina seu artigo dizendo que:
[...] os objetivos específicos da Educação em Saúde se referem à
mudança de conhecimentos, atitudes e práticas em relação à Saúde e os
objetivos educacionais seriam: criar novas percepções ou mudar as
existentes; utilizar forças da motivação; considerar a tomada de ação
para agir. (PIMONT, 1973, P. 36)

Como ilustrado na introdução do presente trabalho, cabe lembrar que o
termo Educação em Saúde só foi oficialmente adotado ao final da década de
1980, com a pressão dos participantes da Reforma Sanitária da Saúde. Assim, a
escolha da adoção do termo por Rosa nos indica que sua produção estava em
consonância com as ideias difundidas pelos educadores em saúde que estavam
na vanguarda do movimento de reforma.
O documento a seguir é o resumo de um Simpósio realizado durante a
XXIV Reunião Anual da SBPC, que foi coordenado pela Rosa e contou com Z. L.
Lessa como vice coordenadora. No simpósio, o trabalho anteriormente analisado
serviu de base geradora dos debates, como explicitado pelas autoras (p. 35):
“após as definições estipulativas sobre comunidade, desenvolvimento comunitário
e saúde pública…”. Nas conclusões gerais do simpósio, é acordado que um
programa de Saúde Pública é considerado funcional quando diversas exigências
são observadas, de forma a atender o grupo social que recebe esse programa.
Além disso, é comentado que:
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-

A participação em todas as fases do trabalho comunitário e a

cooperação têm que ser consideradas sob dois aspectos: um de nível
central, que proporciona as diretrizes do planejamento, a coordenação e
os recursos; e outro, o do trabalho da população que imprime sentido
humano e auto ajuda. [...]
-

A aceitação da importância dos grupos informais e da rede de

comunicação que os mesmo estabelecem, influem decisivamente na
formação de opinião e participação dos indivíduos e grupos em qualquer
programa. [...]
-

A equipe de Saúde Pública deve ser multiprofissional - áreas

comuns não devem ser de choque para os profissionais mas de
integração de trabalho. (PIMONT; LESSA, 1973, P. 35)

O Simpósio procurou expandir a atuação desses educadores em saúde e
demais profissionais envolvidos com saúde pública, de modo que pudessem trocar
experiências e desenvolverem uma prática de ação que fosse de acordo de
encontro com o estabelecido no desenvolvimento comunitário.
O artigo intitulado “Institutos de Pesquisa - recurso didático para a escola”,
de 1973, volta ao modelo dos artigos curtos, extremamente resumidos, com o
caráter de divulgação. O trabalho descrito no artigo foi feito com o propósito de
chamar atenção para o fato que institutos de pesquisa também possuem um
caráter educativo e profissionalizante, não somente para alunos egressos do
ensino superior, mas também para alunos dos ensinos fundamental e médio (p.
539): “o 2º grau considerado como eminentemente profissionalizante, a
contribuição que estes institutos podem colocar a serviço da educação, de uma
forma estruturada e sistemática, é inestimável.”
“A área de educação do Instituto Butantan”, de 1973, é um longo artigo
detalhado sobre as atividades didáticas na instituição, desde 1901 até 1971:
Sendo referidas atividades relacionadas com Saúde Pública, Ciências
Biológicas e Médicas, foi proposto um projeto de ordenação e ampliação
da área de educação, fundamentando-se nas possibilidades do Instituto
Butantan e na Nova Lei de Diretrizes e Bases do Ensino no Brasil. O
projeto refere-se, de forma mais ampla possível à contribuição da
Instituição à Educação e ao Ensino, principalmente a Educação em
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Saúde e a formação na área das Ciências Biomédicas nos diferentes
graus de escolaridade. (PIMONT, 1973, P. 43)

Rosa conta o histórico da instituição, desde o Instituto Serumtherápico, no
ano de 1899, passando pela sua incorporação como órgão complementar à
Universidade de São Paulo, em 1934 e sua reestruturação de 1968. Ela segue,
explicando as Diferentes Divisões, dentre as quais a Divisão de Extensão Cultural,
que na época era (p.46): “constituída de três seções: Museu, Cursos e Biblioteca e
Divulgação tem por objetivo informar a comunidade sobre as realizações do
Instituto.” Na época, Rosa ocupava o cargo de Chefe da Seção de Cursos que,
pelas palavras dela:
São promovidos, pela Seção de Cursos, treinamentos de médicos,
enfermeiras, farmacêuticos, militares, estudantes, nas especialidade
desenvolvidas na Instituição. São organizados cursos e aulas sobre
vacinas, soros, saúde pública e é feita a tradução dos objetivos da
Instituição a alunos de diferentes graus. [...] Orientação para trabalhos
escolares e elaboração de material audiovisual também são atividades
dessa seção. (PIMONT, 1973, P. 47)

Na segunda parte do texto, Rosa explica a intenção da pesquisa, que seria
de entender a evolução das atividades didáticas dentro do Instituto, procurando
detectá-la através de marcos legislatórios. Na terceira parte, Rosa faz uma
descrição das atividades já realizadas, como: atividades de divulgação e
informação, cursos de especialização e cursos de atualização e divulgação sobre
animais peçonhentos e na quarta parte, as atividades (à época) atuais. Para ela:
Através

do

desenvolvimento

histórico-científico

da

Instituição,

percebemos que as atividades didáticas que eram, no início, esparsas,
difusas e assistemáticas, foram se transformando até culminarem numa
Divisão de Extensão Cultural, que reune 3 seções: Cursos, Museu e
Biblioteca, com funções de educação e ensino definidas. Baseado nas
necessidades: 1. da comunidade [...] 2. das escolas de todos os graus [...]
3. da própria instituição. (PIMONT, 1973, P. 59)

No artigo, ela reforça que a pesquisa desenvolvida serviria de auxílio para
outras instituições de pesquisa (p. 60) “a colocarem a serviço da comunidade
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diretamente, ou através da escola, seus recursos didáticos.” Ela prossegue com a
parte cinco, demonstrando a importância do aproveitamento dos recursos
educacionais do instituto pela comunidade que o cerca e com a parte seis, que é a
descrição mais estrutural do projeto. Ela encerra com a parte sete concluindo,
dentre outras coisas que (p. 80): “o aproveitamento dos recursos do Instituto
Butantan por Serviços de Educação levaria os escolares à maior integração no
meio ambiente e no seu próprio processo educativo.”
O artigo seguinte, “Possibilidades didáticas de Institutos de Pesquisa”, de
1974, foi baseado na tese de doutorado de Rosa, que foi aprovado no ano de
1973 pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e retoma um
tema de grande importância para Rosa. Ele retoma pontos levantados
anteriormente pela autora em artigos já analisados, como em “A área de educação
do Instituto Butantan”, além de fazer uma breve caracterização dos Institutos
ligados ao governo do estado de São Paulo, como o Instituto Adolfo Lutz, o
Instituto Pasteur e o Instituto de Saúde e outros Institutos de pesquisa, como o
Instituto de Medicina Tropical, a Faculdade de Saúde Pública, o Instituto de Física
Teórica, entre outros. Para ela:
Considerando-se que existem instituições de pesquisa com sistema
didático já montado, com recursos materiais e humanos especializados,
que podem ser colocados à disposição da comunidade de forma direta ou
indireta através da escola, seria um fato altamente significativo, em
termos de economia, o aproveitamento desses recursos. Os recursos
existem, qual a melhor maneira de aproveitá-los? Quando um instituto de
pesquisa não possui uma unidade organizada para atendimento didático,
isso não quer dizer que essas atividades deixem de ser realizadas.
(PIMONT, 1974, P. 665)

Em sua opinião, existem limitações que impedem de que institutos de
pesquisa assumam funções educativas, mas que poderiam ser eventualmente
resolvidas com o desenvolvimento de mecanismos que poderiam facilitar o
processo, como a criação de um plano pedagógico, roteiros, cursos, aulas,
palestras, desenvolvimento de pessoal técnico especializado na área de
educação, que também realize pesquisas em relação com as áreas de atuação do
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instituto, envolvimento de funcionários da própria instituição, alunos dos diversos
níveis e público em geral. Ela finaliza, dizendo que (p. 667): “parece-nos que o
trabalho

oferece

subsídios

para

um

real

aproveitamento

dos

recursos

educacionais dos institutos de pesquisa citados para os diferentes graus de
escolaridade.”
O artigo “Estudo de série de recursos audiovisuais sobre o tema:
Artrópodes Peçonhentos”, escrito em 1974 e publicado entre 1976 e 1977, em
coautoria com S. M. Lucas, da Seção de Artrópodes do Instituto Butantan. A
pesquisa foi realizada com o objetivo de entender quais conteúdos relacionados
ao tema poderiam ser abordados com alunos de 1º e 2º graus e universitários.
Com base nessa pesquisa, foram

desenvolvidos modelos de

recursos

audiovisuais, entre eles: murais, folhetos, cartazes, álbuns seriados e slides
roteirizados. As principais motivações para a elaboração do projeto foram (p. 188):
-

A inexistência de uma estrutura escolar no Instituto Butantan. Não

há um corpo de professores destinados a ensinar os diversos grupos dos
diferentes graus. A presença do especialista é importante, mas nem
sempre é possível, o que reforça a necessidade da utilização de recursos
audiovisuais.
-

O Instituto Butantan é uma instituição que possui um grande

acervo de artrópodes peçonhentos vivos e fixados, bem como estudos e
publicações sobre os mesmos.
-

A população que deve ser orientada a respeito dos aracnídeos

não é apenas aquela que procura o Instituto Butantan. Considerando-se
que a ocorrência de acidentes se dá tanto na zona urbana, como
suburbana e rural, os recursos audiovisuais deverão alcançar também
estes grupos de pessoas. (LUCAS; PIMONT, 1974, P. 188)

Pode-se perceber que a pesquisa foi voltada para a área educativa em um
tema relevante para a saúde pública, que eram os acidentes com animais
peçonhentos. Nas referências da pesquisa, as autoras utilizam o artigo “O
problema metodológico em educação sanitária”, de Pilon (1968) que comenta:
Aqui entra a contribuição de dois estudiosos, LITWAK & MEYER que,
reconhecendo variar a distância social entre as organizações burocráticas
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incumbidas de prestar serviços à comunidade e o ambiente social em que
operam, formularam uma teoria de equilíbrio para coordenação agênciaclientela, fornecendo um critério para decidir quais mecanismos de enlace
susceptíveis de aumentar a comunicação entre os grupos envolvidos, no
caso de grande distância social, manter a comunicação existente, quando
a distância é correta entre os grupos e até diminuí-la, quando a distância
social é mínima. (PILON, 1968, P. 217)

Dessa forma, entende-se a preocupação das autoras com a qualidade e
acessibilidade dos recursos didáticos do Instituto Butantan em relação a essa
temática específica da área de saúde pública, além do trabalho continuado de
Rosa sobre o aproveitamento educacional de institutos de pesquisa, temática
bastante prevalente na sua produção, ao longo de sua carreira profissional.

Trabalho publicado por Rosa, que consta em seu CV, um ano antes dela
assumir o cargo de Diretora da Divisão Nacional de Educação em Saúde, “Projeto
para o aproveitamento dos recursos educacionais da Fundação Parque Zoológico
de São Paulo, de 1976, em coautoria com H.E. Belluomini. Voltando ao formato
curto, para divulgação, foi mais uma etapa do projeto profissional no qual Rosa
acreditava e estimulava o envolvimento educativo de instituições de pesquisa (p.
734):
O presente projeto surgiu da necessidade da sistematização do
atendimento que a Fundação Parque Zoológico de São Paulo tem
realizado a estudantes dos diferentes níveis e ao público em geral.
Objetivando o aproveitamento dos recursos educacionais e visando
difundir o patrimônio cultural e científico da fundação, o projeto
estabelece plano abrangente de todas as atividades didáticas passíveis
de serem realizadas. (BELLUOMINI; PIMONT, 1975. P. 734)

Vale a pena notar que, para elaboração do projeto educativo, a população
atendida pela Fundação foi caracterizada em oito níveis, dentre eles de
professores e monitores e de funcionários do Zoológico. Dessa forma, o programa
educativo não tinha somente por objetivo alcançar o público escolar e visitante,
mas também, pessoal técnico da área da educação e do atendimento ao público.
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Em maio de 1977, Rosa assumiu o cargo de Diretora da Divisão Nacional
de Educação em Saúde, em decorrência da saída de Hortência Hurpia de
Hollanda do cargo (BRASIL, 1977) em agosto do mesmo ano, foi realizada a VI
Conferência Nacional de Saúde e Rosa foi expositora, na temática de Educação
Sanitária e uma versão textual de seu painel saiu nos anais da Conferência. O
texto se trata do projeto de ação do Programa Especial de Controle da
Esquistossomose (PECE), que teria como foco de ação os estados de Sergipe,
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão e Ceará.
Segundo o texto:
Cabe à Educação Sanitária ou Educação em Saúde informar, sensibilizar
e estimular a população para que adote e mantenha comportamentos
adequados em relação às práticas de Saúde, que visam à promoção,
proteção e recuperação da mesma. O PECE prevê atividades educativas
sistemáticas e contínuas, incorporadas às demais ações a fim de
conseguir o controle da doença. [...] Salienta-se como uma das principais
diferenças entre as programações anteriores e o PECE, a que se refere à
inexistência

de uma infra-estrutura de Saneamento

Básico nas

comunidades trabalhadas anteriormente, e que constituiu um fator
limitante às ações educativas. Já no período do PECE as melhorias
ligadas à infra-estrutura se efetivaram contribuindo para viabilizar os
trabalhos educativos. [...] Na medida em que, concomitantemente, as
diferentes atividades do Programa se desenvolvem, o trabalho educativo
se torna mais complexo, apresentando, entretanto, a vantagem de se
viabilizar, uma vez que conta com o respaldo da estrutura de atendimento
à saúde já montada: saneamento básico, tratamento, combate ao
caramujo. A Educação em Saúde desprovida desse suporte poderia
tornar-se mais morosa e com resultados menores. (PIMONT, 1977, P.
465-466)

Rosa prossegue, comentando que participaram do PECE, 21 educadoras
sanitárias e uma comunicadora Social, 183 municípios dos 270 programados para
receber o programa já tinham iniciado os trabalhos de campo e 73 dos 183 já
tinham recebido atividades educativas. Os aspectos geo-sócio-econômicos e
culturais de cada região foram analisados a fim de melhor refinamento das
atividades educativas que foram realizadas. A fase atual do programa, na época,
estava sendo modificada conforme o programa avançava, conforme dados de
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coleta de dados, avaliações e demandas e ações próprias das comunidades,
mudanças com o objetivo de (p. 470): “gradativamente se ajustar às reais
necessidades das comunidades, no sentido de suprir as deficiências existentes.”
Algumas pesquisas foram feitas para analisar a eficácia do Programa, como as de
Silveira (1989), Costa et. al. (1996), Coura, Mendonça e Madruga (1987) e Netto
(1987), todas registrando diminuição na prevalência de casos da doença.
O “Programa educativo de prevenção ao uso de tóxicos para estudantes de
1º e 2º graus”, de 1977 (publicado em 1979), é um livro editado pelo Ministério da
Saúde que, além de ser publicado sob a direção de Rosa no DNES, foi elaborado
por um grupo de trabalho que teve sua coordenação. Basicamente, se trata de um
Programa Educativo que foi solicitado pelo Conselho de Prevenção Antitóxicos ao
DNES para ser trabalhado em escolas por todo o Brasil. Possui caráter
proibicionista, comum a época e mais comum ainda a um órgão ministerial.
“Plano tenta reduzir o alto índice de esquistossomose” e “Saúde reformula
Educação Sanitária” foram duas reportagens de jornais veiculadas pelo jornal O
Estado de São Paulo, no ano de 1977, com a primeira reportagem comentando
sobre o desenvolvimento da PECE na cidade de Santo Antônio das Trempes, em
Pernambuco. A segunda, do ano de 1978, sobre o trabalho de Rosa no PECE e
sobre a reformulação que ela pretendia fazer na DNES. “Mais rigor no combate
aos tóxicos” foi uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, sobre a unificação
de campanhas contra o uso de tóxicos, de forma a alinhar os discursos das
diferentes entidades envolvidas na produção de material de campanhas.
“Discurso proferido pela Dra. Rosa Pavone Pimont, diretora da Divisão
Nacional de Educação em Saúde, no evento de lançamento do PECE no estado
da Bahia, no dia 06 de Julho de 1979” é uma transcrição do discurso dado por
Rosa. Nele, Rosa explica as funções do Grupo de Decisão do PECE e seu
trabalho juntamente ao Grupo de Trabalho para a coordenação de atividades, cita
os dados de trabalhos realizados em outros estados do país e como esse trabalho
de sensibilização é feito. Ela também explica a faixa etária alvo e porquê a escolha
por ela (escolares de 7 a 14 anos), além das ações montadas em conjunto com
esses escolares, como as Patrulhas de Saúde. Segundo ela:
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Sabemos que o trabalho educativo só se realiza a médio e a longo prazo.
O PECE iniciou-se a nível de Campanha, mas com o trabalho sistemático
das educadoras de campo da Fundação SESP e da SUCAM, a
elaboração do material didático, a adesão de líderes da comunidade,
podemos afirmar que os resultados são encorajadores. E sabemos que,
para que se efetive a ação educativa junto à comunidade, temos que
planejar e replanejar, avaliar e reavaliar, bem como fornecer estímulos
constantes pois não podemos esquecer que educação em saúde é uma
interferência consciente em Grupos que têm seus conhecimentos e
valores já estruturados. (PIMONT, 1979, P. 02)

Para a inauguração do programa na Bahia, algumas modificações nas
estratégias de ações educativas seriam feitas.
A seguinte série de artigos, “Programa integrado de ecologia humana”, “O
universitário brasileiro frente ao problema dos tóxicos e “Experiência de
cooperação técnica em saúde pública: Brasil/Cabo Verde (África Oriental)” são
artigos encontrados em buscas externas, que não constam no CV de Rosa.
O primeiro deles, “Programa integrado de ecologia humana”, de 1981, foi
escrito após a saída de Rosa da diretoria da DNES, quando passou a ocupar o
cargo de Diretora da Divisão de Extensão Cultural, no Instituto Butantan e de
Técnico de Desenvolvimento Científico, no CNPq. O artigo em questão é de
divulgação do programa que faria pelo CNPq, voltado a Ecologia humana e à
coordenação de pesquisas e formação de recursos humanos na área.
“O universitário brasileiro frente ao problema dos tóxicos”, de 1982, foi
escrito na época em que Rosa ainda estava vinculada ao DNES, juntamente com
L. Barrera, da Secretaria de Negócios da Educação do Estado de São Paulo. Ele
aborda a falta de dados e parâmetros estabelecidos para que professores tratem
do assunto nos diversos níveis de educação. No texto, os autores se colocam no
campo da prevenção, pois:
[...] uma vez que, como educadores, sempre nos preocupamos com o
estudo das causas da utilização das drogas e estratégias para minimizar
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seu consumo. Nossa experiência se refere, principalmente, a estudos de
possíveis interferências da educação formal e informal, e esclarecimento
ao jovem sobre a problemática do uso indevido de drogas. A educação
pode fornecer os meios para que os jovens tenham condições de fazer,
conscientemente, uma opção sobre a não utilização das drogas, embora
a resolução caiba ao indivíduo, e se baseie em conhecimentos e valores
que ele possa compreender, manipular e adotar. (BARRERA; PIMONT,
1981, P. 1279)

O artigo prossegue, com a contextualização do jovem (universitário) e do
mundo contemporâneo, consumista, além da exposição midiática, que acabaram
transformando o uso de entorpecentes em um problema social. Na visão dos
autores, o jovem opta por “escapar” da pressão da realidade por falta de
maturidade. Após, fazem um breve histórico legislativo e concluem que não existe
um programa para tratar sobre o consumo de drogas à nível de jovens
universitários e que as pesquisas são parciais e inconclusivas, não servindo para
embasar um futuro programa.
O último artigo aqui analisado, “Experiência de cooperação técnica em
saúde pública”, de 1982, é um curto texto de divulgação, de Rosa e G. G.
Piedade, sobre o acordo de cooperação técnica entre a República do Cabo Verde
e o Brasil, que foi estruturado a partir de atividades já existente na área de
Educação em Saúde de Cabo Verde e sobre a produção mensurável da
cooperação, na forma de um projeto de Educação em Saúde para uma equipe do
Serviço de Pediatria do Hospital da Praia, na ilha de São Tiago.

No ano de 1983, na 35ª Reunião Anual da SBPC, em Belém, Pará, Rosa
faleceu após um atropelamento, aos 53 anos, interrompendo precocemente sua
prolífica carreira profissional.

Rosa Pimont elegeu temas que desenvolveu ao longo de sua trajetória.
Num primeiro momento, o tema dos cursos do Instituto Butantan ocupam parte
significativa de sua produção bibliográfica e de seus projetos de pesquisa. O
estudo dos cursos de pós-graduação e a possibilidade do ensino nos institutos de
pesquisa também ocupou parte de seu tempo, dedicado à pesquisa e divulgação.
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As questões da saúde pública, a produção de materiais didáticos e de apoio e
ação comunitária, passam a ser seu tema mais abordado. Por último, se debruça
sobre as ações preventivas.
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5. CONCLUSÕES

O presente trabalho procurou apresentar uma pesquisa da prolífica carreira
da Educadora em Saúde, Dra. Rosa Pavone Pimont, que demonstrou empenho
profissional e dedicação ao tema em todos os cargos que ocupou, tanto no
Instituto Butantan quanto na Divisão Nacional de Educação Sanitária. Assim, este
trabalho se propõe a registrar a carreira de uma mulher na área da Educação
Sanitária e da Educação em Saúde no Brasil.
Vale lembrar que o trabalho se baseou nas informações fornecidas pelo
CV de Rosa e apesar de ser uma pesquisa exploratória, por diversos fatores,
como o tempo exíguo para a realização do trabalho e a dificuldade de acesso às
fontes, ele não é compreensivo e não conseguiu cobrir a totalidade da produção
acadêmica de Rosa, tendo ela contribuído com uma parcela maior de programas e
projetos do que os mostrados aqui.
Que o legado dela sirva de inspiração para outras mulheres que procuram
desenvolver trabalhos na área da saúde pública. O trabalho de Rosa mostra a
importância do trabalho feminino na área da saúde pública, área multidisciplinar e
multiprofissional por excelência. As interfaces saúde e educação, fundamentais
para o avanço tecnológico e também para o avanço de políticas públicas que
atendam a população brasileira e imigrante. É importante lembrar que a saúde é
parte essencial do desenvolvimento econômico de qualquer nação, assim como a
educação e a cultura. O descaso e a falta de investimentos nessas áreas têm se
mostrado fatores de atraso em vários sentidos. O resgate da história de pessoas
que se destacaram em suas áreas de atuação podem servir como maneira de
incentivo às novas gerações de pesquisadores e educadores.

Rosa era uma mulher que teve oportunidades e uma estrutura
socioeconômica (branca, de classe média, que teve acesso aos estudos básicos e
superiores) que permitiu seguisse uma carreira profissional, a despeito de sua
condição de mulher e mãe. Rosa foi uma professora, que passou pro todos os
níveis de ensino, do primário a pós-graduação. Como foi possível observar pela
análise dos artigos, o trabalho de Rosa enquanto educadora em saúde e enquanto
coordenadora de projetos na área de educação sanitária e em saúde, era
diretamente interligado ao trabalho do que ela chamava de “líderes comunitários”.
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Esses líderes comunitários foram imprescindíveis para que os programas de
saúde tivessem o alcance que tiveram.

Rosa, além de educadora em saúde, professora e pesquisadora, foi
atuante e incentivadora da área da divulgação científica, principalmente dentro do
Instituto Butantan. Seu trabalho teve continuidade após sua morte precoce. A
instituição consolidou a área de extensão de divulgação cultural, ampliando o
número de museus, na continuação e ampliação de cursos profissionalizantes/de
formação, de pós-graduação de senso estrito ou lato, cursos de extensão e de
divulgação, bem como no atendimento ao público escolar e ao público geral e na
sua proximidade com as comunidades que o cercam.
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