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RESUMO 

 

A Educação Popular em Saúde, em sua dimensão libertadora, remete indivíduos e grupos à 

troca de saberes e experiências, permitindo-lhes associar a saúde ao resultado das suas 

condições de vida levando a uma emancipação do sujeito. Sob essa ótica, trabalhadores e 

usuários da saúde são sujeitos do processo educativo. Neste sentido, este estudo tem como 

objetivos apresentar as principais características clínicas e sócio sanitárias e promover ações 

educativas com portadores de Diabetes Mellitus (DM) em uma Unidade de Saúde da Família 

do Distrito Sanitário Oeste, no município de Natal/RN. Trata-se de uma pesquisa-ação na qual 

foi utilizado, para a dinamização de três grupos educativos com reuniões periódicas mensais, 

o referencial teórico da Teoria da Educação Libertadora, que tem como base uma pedagogia 

problematizadora e que valoriza o diálogo no processo de compreensão de si mesmo e do 

mundo. Participaram da pesquisa trinta trabalhadores de saúde e trinta e seis usuários 

diabéticos, moradores da área de abrangência da unidade de saúde. Cada grupo de usuários 

tinha, em média, doze participantes, e as ações foram organizadas no salão da unidade, no 

Espaço Eliane Laurentino, utilizando-se rodas de conversa, dinâmicas de grupo, narrativas de 

vida, relatos de experiências, exibições e discussões de filmes, músicas, explicitação de 

saberes, desejos, limitações, crenças e valores socialmente construídos. A coleta dos dados foi 

realizada durante o segundo semestre de dois mil e treze através da Técnica de Associação 

Livre de Palavras (TALP), gravações das rodas de conversa, observação participante, 

dinâmicas de grupo, depoimentos, questionários, narrativa de vida e fotografias. O material 

empírico foi organizado e submetido a três análises: conteúdo temático e análise de ocorrência 

(Bardin), análise pelo software IRAMUTEQ (Ratinaud), e o método de análise fotográfica 

(Edmund Feldman). Essas análises dos dados originaram palavras, expressões, categorias, 

temas e situações criativas mostrando que a educação popular em saúde encontra-se em 

processo de construção, ainda muito incipiente na atenção básica. A Política Nacional de 

Educação Popular em Saúde nos mostra os caminhos necessários para a transformação das 

práticas de saúde e a construção de uma sociedade mais compartilhada e solidária. As 

reuniões de grupo vivenciadas poderiam ser espaços para reverter essa lógica normativa que 

vem acontecendo ao longo dos anos na atenção básica, mas isso, por si só, não basta. 

Concluímos que com a utilização de práticas ativas, ampliação da escuta e capacitações sobre 

Educação Popular em Saúde possibilitará mudanças no cenário onde os usuários e 

trabalhadores de saúde atuam com a diabetes mellitus. Assim, percebemos que a Educação 

Popular em Saúde vem sendo incorporada timidamente no processo educativo dos sujeitos 

deste estudo e bem distante dos princípios de participação, organização de um trabalho 

político, ampliação dos espaços de diálogo, respeito, de solidariedade e tolerância entre os 

diversos atores envolvidos no enfrentamento dos problemas de saúde, fundamentais para o 

aperfeiçoamento na construção de práticas saudáveis da atenção básica.  

Palavras-chave: Educação em saúde. Educação popular em saúde. Grupo Diabetes Mellitus 



 

 

ABSTRACT 

Popular Health Education in its emancipatory dimension refers to individuals and groups to 

exchange knowledge and experiences, allowing them to associate health to the outcomes of 

their living conditions. Under this view, health workers and health users are subjects of the 

educative process. Thus, this study aims to identify the key clinical and socio sanitary 

attributes and promote educational activities with patients with Diabetes Mellitus (DM) in a 

Family Health Care Unit of the Western Sanitary District, in the city of Natal / RN. It is an 

action research which uses the references of the Theory of Liberating Education, which is 

based on a problem-solving pedagogy and that values dialogue in the process of 

understanding oneself and the world. Thirty-six diabetics, who are residents of the area 

covered by the health care unit, and thirty health workers participated in the survey. Each 

group had an average of twelve participants, and the meetings took place at the Unit´s hall, 

using conversation wheels, group dynamics, life narratives, experiences telling, movie 

exhibition and discussions, music, knowledge telling, desires, limitations, beliefs and values 

socially constructed. Data collection took place during the second half of two thousand and 

thirteen through Free Word Association Technique (FWAT), recordings of conversation 

wheels, participative observation, group dynamics, testimonies, questionnaires, life narratives 

and photographs. The empirical material was organized and subjected to three analyzes: 

thematic content (Bardin), textual statistics analysis by software IRAMUTEQ (Ratinaud), and 

photographic analysis (Edmund Feldman). The data analyses originated words, expressions, 

categories, themes and creative situations showing that popular health education is in process 

of construction, but still very incipient in primary care. The National Policy on Popular Health 

Education shows us the necessary ways for the transformation of health practices and the 

build of a more shared and solidary society. The meetings could be place to reverse that 

normative logic that has been happening over the years in primary care, but that by itself is 

not enough. It is possible to conclude that the use of active practices, increasing of listening 

and training on Popular Health Education will enable changes in the scenario where users and 

health workers deal with diabetes mellitus. Thus we see the popular health education is being 

timidly incorporated to the educational process of the subjects involved in this study, and far 

away from the principles of participation, organization of political work, increase 

opportunities for dialogue, respect, solidarity and tolerance among different actors involved in 

addressing the health problems that are fundamental to the improvement in building healthy 

practices of primary care. 

KEYWORDS: Health education. Popular health education. Group Diabetes Mellitus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No mundo e no Brasil é possível constatar um importante crescimento das condições 

humanas consideradas crônicas. Diversas mudanças observadas ao longo dos anos 

contribuíram para isso, tais como: mudanças demográficas, mudanças nos padrões de 

consumo e estilos de vida, a urbanização, as estratégias do mercado econômico, dentre outras. 

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2014, os índices de morbidade 

por Diabetes Mellitus (DM) têm tomado proporções de uma pandemia. Diante disso, e 

considerando que a população brasileira está envelhecendo, os profissionais de saúde 

identificaram a necessidade de assumir uma postura mais proativa que reativa. Tal postura 

passa, quase que obrigatoriamente, pelo desenvolvimento de atividades educativas, buscando 

assim a melhoria da condição de saúde dos portadores dessa patologia. 

Em meados da década de 1980, Rouquayrol escrevia sobre quão raros eram os 

estudos epidemiológicos sobre DM no Brasil. Esses estudos mostravam índices de ocorrência 

da doença, bem como os de mortalidade pela doença, bastante subestimados. Isso em uma 

época em que o DM já representava uma das principais causas de internamento hospitalar no 

país. Muitos diabéticos morriam por complicações cardiovasculares, não aparecendo nas 

estatísticas de morte pela doença. 

Estima-se que, em 1995, 4% da população adulta mundial tinha DM. Em 2025, esse 

índice alcançará 5,4% dessa população. Esse aumento deverá se concentrar nos países 

considerados em desenvolvimento e em adultos na faixa etária de 45 - 64 anos. O diabetes já 

atinge cerca de 8 milhões de brasileiros, o que corresponde a 7,6% da população com idade 

entre 30 e 60 anos, e a expectativa é que esse número duplique até o ano de 2030. Estudo 

epidemiológico realizado pelo Ministério da Saúde (MS), de 2000 a 2010, mostrou que a 

doença matou mais de 470 mil pessoas no Brasil. Apenas em 2010 foram 54 mil mortos pelo 

diabetes, superando os índices de mortalidade por AIDS (12 mil mortes) e em acidentes de 

trânsito (42 mil mortes). Importante observar que esse número sobe para 123 mil mortes em 

2010 quando o diabetes é associado com outros fatores de risco, como as doenças 

cardiovasculares. 

A prevenção do diabetes e de suas complicações é hoje prioridade de saúde pública, 

determinando a necessidade de adoção de novas estratégias para monitorar e enfrentar esta 

nova realidade. Na atenção básica, a prevenção do diabetes e de suas complicações pode ser 

realizada por meio da prevenção de fatores de risco como sedentarismo, obesidade e hábitos 
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alimentares não saudáveis; da identificação e tratamento de indivíduos de alto risco para 

diabetes (prevenção primária); da identificação de casos não diagnosticados de diabetes para 

tratamento (prevenção secundária); e da intensificação do controle de pacientes já 

diagnosticados visando prevenir complicações agudas e crônicas (prevenção terciária). 

Gusso (2012) observou que os estudos sobre grupos na Atenção Primária em Saúde 

são quase inexistentes. No entanto, há pesquisas com grupos de terapia realizadas em saúde 

mental que mostram diferenças significativas entre abordagem individual e coletiva. 

Trabalhar coletivamente os aspectos educativos sobre as temáticas se mostrou mais efetivo. 

(OSÓRIO, 2007). No desenvolvimento das atividades de educação em saúde, em grupos, é 

importante que os profissionais enfatizem também o empoderamento e a autonomia do sujeito 

para o seu melhor cuidar, sempre reforçando o desenvolvimento de habilidades e motivando-o 

para um cuidado mais integral. (VASCONCELOS, 2012) 

Tendo em vista o resultado dos estudos anteriores e a complexidade de situações 

enfrentadas pelas equipes de saúde da família, os trabalhos com grupos não deveriam ser 

considerados ações substitutivas e compensatórias dos atendimentos individuais. A postura 

dos trabalhadores de saúde em transferir conhecimentos, sem motivar a população, necessita 

de estratégias que abordem o cuidado através do acolhimento, vínculo e responsabilização 

utilizando dinâmicas mais integrativas. 

Nas práticas de saúde, a simples transferência de informações nem sempre surte o 

efeito desejado. Nesse sentido, é importante que a educação da pessoa com diabetes seja 

priorizada em espaços que permitam o diálogo, onde serão debatidos problemas específicos 

conectados às condições de vida e à dinâmica comunitária, de tal forma que os cidadãos 

envolvidos sejam valorizados na sua explicitação de saberes, incorporações e reflexões. Só 

então a incorporação de conhecimentos e práticas será possível entre os cidadãos, suas 

famílias e os grupos. 

Dessa forma, o estudo sobre grupos de diabéticos torna-se relevante por tratar-se de 

um problema atual, presente na realidade de saúde pública brasileira no âmbito da atenção 

primária. Sabe-se que o conhecimento sobre DM, sedimentado a partir do intercambio com 

vários atores sociais, deixará o paciente mais crítico sobre seu estado de saúde e as múltiplas 

dimensões da doença. É possível partir da realidade concreta da vida cotidiana de cada 

participante, o vivido, dos saberes prévios, emoções, sentimentos e interpretações que eles 

dão às suas próprias vidas, criar vínculos multiprofissionais fortes sintonizados com os 

interesses populares (MIRANDA, 2004).  
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1.1 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

As experiências vivenciadas por esta pesquisadora em dez anos como membro de 

uma Equipe de Saúde da Família (ESF), tanto nos atendimentos da Unidade de Saúde como 

nas visitas domiciliares, permitiram o desenvolvimento de uma percepção crítica acerca da 

real relação entre os profissionais de saúde e a população. 

Ao longo dos anos foi possível perceber que os portadores de diabetes, apesar de 

receberem orientações sobre a doença, continuavam desenvolvendo suas complicações, 

principalmente úlceras e, posteriormente, amputações. A sensação era de que o número de 

casos de agravamento não era inversamente proporcional ao esforço dos profissionais de 

saúde no cuidado e na orientação. 

Diante disso, foi surgindo a necessidade de mudança da forma como os profissionais 

de saúde estavam exercendo seu papel. As ações deveriam se voltar para o aprofundamento 

dos conhecimentos e para a colaboração com os sujeitos para o seu autodesenvolvimento. As 

reuniões de grupos de portadores de diabetes poderiam ser mais ativas, colaborando com a 

formação de grupos cuidadores da vida, autores de sua trajetória de saúde e doença, críticos 

na construção e reconstrução dos conceitos sobre diabetes, prevenindo o surgimento das 

complicações. 

Assim, procurando compreender e mudar essa realidade, alguns questionamentos 

foram surgindo. Esses questionamentos se transformaram em questões de pesquisa e 

respondê-las se tornou a nossa motivação. Seguem a seguir as questões. 

 Quais são as principais características clínicas e sócio-sanitárias dos pacientes 

diabéticos?  

 Quais as ações educativas utilizadas pelos profissionais de saúde na orientação 

de pacientes diabéticos? Quais metodologias participativas podem ser utilizadas? 

 Como a educação popular em saúde pode contribuir na construção e no apoio 

aos grupos sociais?  

 Como transformar práticas pedagógicas tradicionais em práticas que levem o 

sujeito a superar situações que limitam o seu viver? 

 Como fazer com que o encontro entre as culturas popular e científica, fomente 

nos grupos momentos de reflexão crítica, dialógica e compartilhada? 
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1.2 OBJETIVO  

O principal objetivo desta pesquisa é conhecer e promover ações educativas com 

portadores de Diabetes Mellitus (DM) em uma Unidade de Saúde da Família do Distrito 

Sanitário Oeste, no município de Natal/RN, visando melhorar sua qualidade de vida. 

 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar características clínico e sócio-sanitárias nos portadores de DM; 

 Realizar oficinas de capacitação em educação popular em saúde com 

trabalhadores de saúde; 

 Conhecer e desenvolver ações educativas usando metodologias participativas 

com os grupos; 

 Avaliar os resultados das ações realizadas para os trabalhadores e usuários no 

tocante aos seus efeitos na perspectiva das mudanças e do seu caráter emancipatório.  

 

 

1.3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

Para atingir os objetivos geral e específicos a que esta pesquisa se propõe, é 

necessária a participação ativa e associada de pesquisadores e membros do cenário escolhido. 

A pesquisa-ação, como método de pesquisa de caráter intervencionista que é, se mostrou ser o 

método mais adequado de ser aplicado (KRAFTA et al., 2007). 

Segundo Thiollent (2009), a pesquisa-ação assume um caráter emancipatório, onde 

os sujeitos da pesquisa passam a ter a oportunidade de se libertar de mitos e preconceitos, 

tomando consciência dia após dia das transformações que vão ocorrendo em si próprios. Em 

educação e saúde, é interessante que o ponto de origem da pesquisa-ação seja uma perspectiva 

da realidade social. Neste caso, esta perspectiva inicia-se, como já mencionado, dos anos de 

prática desta pesquisadora como membro de uma ESF. 

Frequentemente vista como sendo uma pesquisa social com base empírica, na qual 

não haveria implicações teóricas, a pesquisa-ação, na verdade, não é desenvolvida sem um 

quadro teórico que origine hipóteses ou diretrizes, orientando assim as interpretações e 
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conclusões. Esta pesquisa tem como referencial teórico os estudos de Paulo Freire. Educador, 

Paulo Freire desenvolveu uma pedagogia fundamentada na realidade de vida e na consciência 

crítica dos educandos, buscando novas formas de aprendizado que não a repetição, a 

automaticidade (FREIRE, 2008). A prática de uma educação consciente, problematizadora, 

propondo a humanização das relações e a libertação dos homens são alguns dos pensamentos 

propostos por Freire. 

A educação popular utiliza-se da metodologia problematizadora, tendo o diálogo 

como elemento central. O educador escuta, possibilita a circulação das necessidades de saúde 

no grupo, o compartilhamento de medos, as trocas de experiências e de afetos no 

enfrentamento dos problemas. Isto é, primeiro compreende, para depois acrescentar algo. Os 

ritmos de envolvimento nesse processo de educação são bastante diferenciados, exigindo 

ética, muita paciência e formação pedagógica-teórica. 

A pedagogia Freireana (1921-1997), integra as dimensões políticas, econômicas e 

culturais inerentes à vida humana, possibilitando uma abordagem mais integral (FREIRE, 

2011). O pensamento de Freire é atual, contemporâneo, haja vista que ele falava tanto da 

interdisciplinaridade, hoje tão comentada nas ciências de educação e da saúde. 

Morin (2011) retoma as ideias de Freire quando nos fala de uma educação ética, 

multicultural e para todo o planeta, contribuindo para um mundo mais justo. 

Freire apoiou seu pensamento que se encontra entre o limite da teoria e filosofia em 

seis ideias-forças que depois serviram como base de conceitos como liberdade, humanização, 

conscientização, diálogo, cultura, reflexão crítica e problematização, muito utilizadas na 

educação e na saúde. Ele foi influenciado pelo marxismo, pelo existencialismo e pela 

fenomenologia. 

Thiollent (2009) propôs outros aspectos de avaliação citados a seguir como: clareza de 

objetivos, capacidade de mobilização de pessoas, capacidade de propostas, continuidade do 

projeto, participação, qualidade do trabalho em equipe, efetividade das atividades de 

formação, conhecimento e informação, comunicação e atividade de apoio. 

Não poderíamos deixar de destacar também o rigor da pesquisa ação, com o uso de 

metodologias, diversas técnicas, diversidade de fontes de informação e processos para a coleta 

e análise de informações por nós destacado. Elementos como participação em discussões nos 

grupos, a qualidade dessas informações, a ação e a pesquisa andando juntas e por último um 

destaque importante para que quando o conhecimento aumenta, a ação fica mais bem 

informada. 
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Foram aplicados questionários (Apêndice A) individuais, objetivando caracterizar os 

participantes dos três grupos, no espaço de tempo antes e após a reunião, e havendo 

necessidade, poderia ser realizado na própria residência do participante que não comparecesse 

a reunião, por motivo justificado junto à pesquisadora.  

Nas quatro oficinas realizadas com os trabalhadores de saúde utilizamos uma técnica 

projetiva denominada de TALP, técnica de associação livre de palavras. Trata-se de uma 

técnica que atua sobre a estrutura psicológica do sujeito, tornando-a evidenciada a partir das 

quatro principais condições de um teste projetivo como: estimular, tornar observável, registrar 

e obter a comunicação verbal (Rappaport et al., 1965 apud Nóbrega e Coutinho, 2003. p. 67). 

Como critério de inclusão para participar da pesquisa o sujeito deveria ter 

diagnóstico de diabetes tipo 1 ou 2, ter mais de 18 anos de idade, morar na área cadastrada 

pela equipe, não possuir nenhum distúrbio cognitivo, aderir voluntariamente a pesquisa, 

desejar participar de reuniões mensais no salão da unidade e querer assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

Utilizaremos nesta pesquisa a divisão do processo de pesquisa-ação em quatro fases 

proposta por Thiollent (2009): (1) fase exploratória, (2) fase principal, (3) fase de ação e (4) 

fase de avaliação. O objetivo dessa divisão é facilitar a compreensão do processo e nos guiar 

de forma organizada diante das possibilidades que vão surgindo ao longo do caminho. Como 

não são fases fixas e perfeitamente delimitadas, não perdemos o caráter participativo e 

cooperativo que enriquece a pesquisa-ação (Figura 1). 
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Método de Pesquisa

Fase Exploratória

Bairro Nossa Senhora de 
Nazaré – Unidade de Saúde

Perfil dos Trabalhadores de 
Saúde

Perfil dos Portadores de 
Diabetes

Fase de Planejamento

Oficinas dos Trabalhadores 

( 4 Oficinas )

1. Educação em Saúde

2. É possível ser gentil?

3. Educação Popular em 
Saúde

4. Identificando Redes 
Sociais

Rodas de Conversa 

( 9 rodas )

Fase de Ação

Oficinas dos Trabalhadores

Rodas de Conversa

Fase de Avaliação

Avaliação Oficina 1 e Oficina 3 
TALP

Avaliação Roda de Conversa 
IRAMUTEQ/ BARDIN

 

 

Figura 1: Método de Pesquisa 

 

1.4 ASPECTOS ÉTICOS 

  

Na sua pedagogia da autonomia, Paulo Freire (2011) nos contou que decência e 

boniteza tem que andar de mãos dadas. Ele mostrou também que mulheres e homens são seres 

histórico-sociais, são capazes de comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de 

romper e que por tudo isso, se fizeram seres éticos. Nós não conseguimos, assim como o autor 

citado, pensar os seres humanos longe da ética, quanto mais fora dela.  

Escrevemos a realidade do nosso trabalho na ESF e percebemos que os trabalhadores 

desenvolvem um vínculo muito próximo dos usuários, ao satisfazer suas necessidades nas 

situações de sofrimento e dor. Então, como não sermos éticos enfrentando tantos diálogos de 

dor e momentos de escuta durante atendimentos domiciliares no trabalho diário? Foram dez 

anos desenvolvendo um vínculo afetivo com essas famílias. Cuidamos e temos compromisso 
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no desenvolvimento do nosso cuidado para com o ser humano. Não podemos deixar jamais de 

termos um comportamento ético, respeitando também o nosso código de ética. 

Respeitamos, então, por se tratar de seres humanos os princípios bioéticos postulados 

na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde que contempla as 

Diretrizes Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo seres humanos (Brasil, 1996), onde os 

participantes que desejem colaborar e fazer parte da pesquisa devem assinar o TCLE (Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido). Utilizamos o TCLE conforme modelo (Apêndice B) e 

mantivemos todo o sigilo necessário para preservar a identidade dos usuários.  

Submetemos a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Instituição 

responsável, onde o projeto foi apreciado pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário 

Onofre Lopes – HUOL. 

Essa pesquisa foi aprovada com CAAE: 16713213.40000.5292 em 30/08/2013, sem 

nenhuma recomendação, encontrando-se o projeto apropriado para ser executado. 

A etapa da pesquisa na qual os trabalhadores de saúde das equipes participaram de 

reunião com esta pesquisadora foi realizada com total liberdade dos mesmos em perguntar ou 

não, em responder ou não a perguntas durante as exposições dialogadas sobre o referencial 

teórico de Paulo Freire. Estive presente do começo até o final das oficinas para evitar que 

houvesse qualquer pergunta por parte dos colegas e criasse assim um mal estar em qualquer 

um dos participantes. Esta presença constante também se deu no desenvolver das nove rodas 

de conversa que foram realizadas com os três grupos de diabéticos, sendo três reuniões com 

cada grupo. Todo o material fotográfico teve também a autorização explicada no TCLE e 

consentida por todos os participantes da pesquisa. 

Foi solicitada uma carta de anuência (Anexo A) da Instituição onde a pesquisa foi 

realizada, na Secretaria Municipal de Saúde, Natal, Rio Grande do Norte, antecipadamente, 

autorizando a coleta de dados. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

 

No capítulo 2 apresentaremos o referencial teórico desta pesquisa. Além da discussão 

acerca dos estudos de Paulo Freire, mostraremos as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas 

sobre temas como educação em saúde, educação popular e educação popular em saúde. O 

objetivo foi fortalecer a nossa base teórica e desenvolver o nosso pensamento crítico para que 

as intervenções fossem feitas com mais propriedade. 
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No Capítulo 3 estarão descritas as fases da pesquisa. Na fase exploratória serão 

apresentados o cenário no qual a pesquisa-ação foi desenvolvida e os perfis dos envolvidos. 

Na fase principal, que sucede a identificação e descrição do nosso objeto, estará descrito o 

planejamento das intervenções que, como base no diagnóstico, pretendíamos realizar. Em 

seguida, na fase de ação, essas intervenções serão descritas de forma detalhada. A quarta e 

última fase é a da avaliação, quando analisaremos as ações através de Análise de Ocorrência e 

do software IRAMUTEQ. 

No capítulo 4 utilizaremos a fotografia na nossa pesquisa, como recurso eliciador da 

subjetividade e que está cada vez mais presente no nosso cotidiano. Tentaremos explorar suas 

possibilidades como instrumento de pesquisa. A proposta do método de Edmund Feldman 

(1970) proporcionou um maior entendimento sobre as imagens por nós aqui trazidas e 

permitiu uma leitura mais profunda, servindo para comunicar uma experiência de mundo dos 

grupos de trabalhadores de saúde e de pessoas portadoras de diabetes por nós pesquisado. 

Por fim, o Capítulo 5 trará as considerações finais e análise dos resultados deste 

trabalho.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE AS PRÁTICAS DE SAÚDE NO BRASIL 

 

A década de 1970 marcou o início de uma mudança na forma como a saúde era vista 

e tratada no Brasil. Desde o início do século XX, as práticas de atenção à saúde eram 

resultado da educação tecnicista, biologicista e autoritária que tinham os profissionais de 

saúde. Até 1975, podiam ser observadas no país duas práticas de atenção à saúde: (1) a 

medicina privada e (2) a medicina dos hospitais da previdência social. Tais práticas se 

caracterizavam como sendo apenas de caráter curativo (GOMES, 2011; MERHY, 2011 e 

VASCONCELOS, 2010). 

O serviço de atendimento às pessoas de baixa renda era estigmatizado, essas pessoas 

não eram consideradas trabalhadoras e, portanto, sem direito ao atendimento médico e 

hospitalar. Mobilizações populares levaram o Estado a pensar outro tipo de prática de saúde, 

que teve início com a implantação de postos e centros de saúde. O objetivo era oferecer 

também aos mais pobres a medicina curativa que se praticava, mas já se percebia, além disso, 

um despontar de aspectos preventivos da saúde e de baixo custo (GOMES, 2011 e MERHY, 

2011). 

No final da década de 1970, as pessoas se reuniam para pensar novos modelos de 

saúde para a sociedade brasileira. A Igreja Católica teve um papel importantíssimo nessa 

mobilização, reunindo pessoas com objetivos transformadores e de áreas de distintos 

conhecimentos técnicos. A Educação Popular em Saúde passou a ter maior visibilidade, 

quebrando aos poucos o tradicional modo pedagógico, autoritário e normativo de pensar em 

saúde. (VASCONCELOS, 2010) 

Uma grande contribuição para essa mudança de perspectiva em relação à saúde veio 

dos estudos de Paulo Freire sobre Educação Popular. Ele tinha por base que toda 

aprendizagem humana, toda ação educativa deveria ser fundamentada no amor. É a pedagogia 

da condição humana, de sempre estar voltada para uma prática alegre e afetiva, porém 

embasada cientificamente e com domínio técnico a serviço da sociedade. Para os 

pesquisadores que seguem a Educação Popular, educar para a saúde vai além da transmissão 

de conhecimento, passa por ajudar a população a compreender as causas das doenças e a se 

organizar para superá-las (FREIRE, 2011). 
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Portanto, quando se trata de Educação em Saúde e, mais ainda, em Educação Popular 

em Saúde, é importante que os profissionais de saúde deixem de lado as ações automáticas e 

impulsivas. O objetivo é conseguir enxergar as pessoas e suas relações, não apenas suas 

doenças, fugindo da familiaridade e das rotinas. Esses profissionais são também educadores, 

trabalhando sempre para o aperfeiçoamento do ensinar-aprender. Para Batalloso (2012), pelo 

amor e no amor é que nos tornamos humanos, logo capazes de nutrir a construção do 

conhecimento. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Seção II, da Saúde, 

trouxe o artigo 196, que diz: 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. 

 

Dentro do contexto social que a nova Constituição trazia, foi regulamentado em 

1990, por meio da Lei Orgânica nº 8.080, o Sistema Único de Saúde – SUS. Segundo o texto 

da lei, o SUS deve se fundamentar nos princípios da universalidade; integralidade, equidade, 

participação da comunidade, descentralização político-administrativa, regionalização e 

hierarquização da rede de serviços de saúde. Desde essa época já é um importante campo 

teórico para Atenção Primária em Saúde (GOMES, 2011; MERHY, 2011).  

A década de 1990 foi marcada pela expansão do SUS. Foi um período de entusiasmo 

e motivação dos profissionais de saúde que queriam que o SUS acontecesse de fato, já que o 

contexto do neoliberalismo dificultava a sua implantação. Tem-se início, então, o movimento 

social denominado Educação Popular e Saúde. Foram inúmeras conferências municipais, 

estaduais e nacionais, além da criação de leis e normas operacionais e de assistência à saúde 

para dar força ao movimento (STOTZ et al., 2005 e DAVID et al., 2005) 

O I Encontro Nacional de Educação Popular em Saúde, realizado em 1991, em São 

Paulo, resultou na chamada Articulação Nacional de Educação Popular em Saúde, fruto da 

organização de profissionais de saúde, pesquisadores e lideranças sociais. Esse nome foi 

posteriormente modificado para Articulação para Rede de Educação Popular e Saúde, um 

espaço para troca de experiências, articulações políticas e propostas alternativas para o 

funcionamento dos serviços de saúde. Os participantes se fundamentavam basicamente na 

pedagogia de Paulo Freire, com foco na problematização, no diálogo e na ação comum entre 

profissionais e população (VASCONCELOS, 2010).  
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Em 2003, uma nova configuração surgiu com a parceria entre a Rede de Educação 

Popular e Saúde, o Ministério da Saúde e os movimentos sociais. Como resultado de um 

grande encontro nacional foi criada a Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de 

Educação Popular e Saúde (ANEPS). Em paralelo, outras articulações foram surgindo. A 

Rede de Estudos sobre Espiritualidade no Trabalho em Saúde e na Educação Popular, por 

exemplo, que agregava sujeitos interessados em estudar a espiritualidade em saúde (GOMES, 

2011; MERHY, 2011 e STOTZ et al., 2005). 

Atualmente o Ministério da Saúde tem colaborado muito para a construção de políticas 

de incentivo no campo da Educação Popular em Saúde. Foi criado, inclusive, um grupo de 

trabalho específico junto à Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva 

(ABRASCO), entidade que reúne setores que produzem no campo da saúde coletiva 

(GOMES, 2011; E MERHY, 2011).  

 

2.2 EDUCAÇÃO EM SAÚDE E EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE 

 

Ao longo dos anos, a educação deixou de ser vista apenas sob o aspecto escolar, 

institucional, e passou a ser compreendida como parte importante de várias relações. Os 

agentes de saúde, por exemplo, em suas atividades, exercem, ainda que sem método, papel 

educativo importante no relacionamento com os usuários (MOREIRA et al., 2007). 

O aspecto dominante e formal da Educação em Saúde, no entanto, mostra-se 

essencialmente prático, na maioria das vezes sem um conceito teórico como base. Na certeza 

da detenção do saber, os profissionais de saúde simplificam suas práticas e esquecem-se da 

metodologia. Todo processo educativo deve se assentar em bases filosóficas e políticas, numa 

concepção pedagógica e em pressupostos teóricos e metodológicos. 

A Educação em Saúde, em seu sentido amplo, pode ser compreendida em duas 

dimensões. A primeira é voltada para a doença, suas causas e formas de restabelecimento. Os 

indivíduos são orientados sobre como evitar doenças e como curá-las, de forma geralmente 

padronizada. A segunda dimensão abrange não só o indivíduo, mas também suas relações 

com familiares e com a comunidade. A promoção da saúde envolve os cuidados com a 

doença, mas também o bem estar social desse indivíduo, sempre observando a realidade a sua 

volta (MOREIRA et al., 2007). 

Esta segunda dimensão da Educação em Saúde é também conhecida como Educação 

Libertadora ou, simplesmente, Educação Popular, segundo Paulo Freire, 2008. A Educação 
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Popular se baseia na metodologia problematizadora, tendo o diálogo como elemento central. 

O educador escuta e compreende, para depois acrescentar algum comentário. Os ritmos de 

envolvimento nesse processo de educação são bastante diferenciados, exigindo muita 

paciência e formação pedagógico-teórica. 

Atualmente, o conhecimento superficial das equipes de saúde da família sobre 

educação em saúde e sobre educação popular em saúde é o resultado de um perfil profissional 

tecnicista, uma educação permanente das equipes com pouca ou nenhuma ênfase em educação 

popular, dificultando a comunicação entre equipes e comunidade. A educação na sua essência, 

no entanto, deve ser facilitadora e promotora do desenvolvimento da consciência, da vontade, 

da compreensão e do compromisso, como dimensões estratégicas da aprendizagem e do 

ensino da condição humana (BATALLOSO, 2011). 

Para Batalloso (2011), educar requer colocar o sujeito, originalmente, na maneira 

como ele se apresenta antes de começar a atividade educacional, para, aos poucos, construir 

uma convivência, gerando vínculos de cooperação, parceria e solidariedade. Criar ambientes 

de aprendizagem distintos para que possam compreender os diferentes níveis existentes de 

realidade e finalmente desenvolver e realizar práticas baseadas em vivência. 

Como profissionais de saúde que buscam uma realidade além do tratamento da 

doença, necessitamos fazer um exercício de auto-investigação pessoal sempre, 

interminavelmente, que leve ao caminho do amadurecimento, à solução de conflitos. Para 

ensinar e aprender a condição humana nos é exigido o desenvolvimento de nossa 

sensibilidade. Percebermos a nós mesmos, nossas ações e nossas experiências diárias, 

identificando todo ser humano como semelhante. 

A Educação Popular valoriza a ênfase em todos os tipos de saberes, trazendo à tona a 

incompletude de todos os indivíduos. Além disso, a solidariedade das pessoas e o aumento de 

seus níveis de consciência da realidade têm aumentado suas capacidades de enfrentamento, 

por meio de ações realmente transformadoras. 

Não se deve mais pensar Educação em Saúde somente sob uma dimensão, 

estabelecendo os conhecimentos e práticas de saúde que devem ser realizados e transmitidos. 

Ignorar a capacidade das pessoas, sua criatividade e sua capacidade de ser responsável por seu 

cuidado e decisões para sua transformação ou não, é persistir em práticas nos serviços de 

saúde inspirados em modelos obsoletos e ineficazes. É desconsiderar os saberes surgidos de 

sensações, emoções, concepções, narrações e sonhos, que junto com os aspectos emocionais e 

psicológicos compõem a condição humana. 
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É vital que os envolvidos com as práticas de saúde se utilizem de referenciais 

teóricos da Educação em Saúde e Educação Popular em Saúde, buscando experiências 

inovadoras de trabalho e de mobilização comunitária. Todos os indivíduos têm ricos saberes e 

experiências. A imposição de normas e comportamentos, objetivando deixar um modo de 

levar a vida para alcançar mudanças pessoais é uma leitura errada da realidade, uma dimensão 

ultrapassada da Atenção Primária em Saúde (VASCONCELOS, 2010). 

Outra forma de ver a educação é por meio da abordagem de Bordenave (1983): 

abordagem crítica e abordagem não crítica. Na abordagem não-crítica, o aprendiz é um sujeito 

passivo, que apenas assimila. São métodos educativos tradicionais, que desestimulam 

pensamento original e criativo que nasce nas pessoas. Normalmente nesses métodos impõem-

se ideias estereotipadas, preconcebidas. A catequese dos jesuítas no período do Brasil-

Colônia, bem como os treinamentos condicionantes dos militares são exemplos desse tipo de 

educação. Na abordagem crítica da educação, tanto a inteligência como os conhecimentos são 

produtos desenvolvidos, construídos gradativamente pelo indivíduo. A pessoa vai sendo 

construída intelectualmente à medida que constrói conhecimentos (PIAGET, 1980). 

A educação deve ser entendida como tarefa social emancipatória, comprometida com 

os seres humanos e não com modos de produção desumanos que se vê na atualidade. 

Devemos nos orientar pelo caminho de uma educação mais responsável socialmente, 

promovendo condições para o bem estar de todos os seres humanos, comprometido com eles, 

aprendendo sempre com nossas experiências diárias. 

Como os profissionais de saúde, frutos da educação bancária descrita por Paulo 

Freire, podem contribuir para a transformação de um sujeito educacionalmente engessado, 

sem criatividade, em um sujeito autônomo? Esse questionamento nos remete à condição 

humana, com todas as suas peculiaridades, seus problemas individuais, coletivos e globais, e 

nos motivou à realização desta pesquisa. 
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2.3 EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM GRUPOS: A EXPERIÊNCIA COM PORTADORES 

DE DIABETES MELITUS 

 

O Ministério da Saúde lançou, em agosto de 2011, o “Plano de Ações Estratégicas 

para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil”, DCNT, 2011- 

2022, com foco em quatro grupos de doenças: câncer, doenças do aparelho circulatório, 

doenças respiratórias e diabetes. A construção desse plano se deu a luz de muitas reuniões de 

diversas áreas técnicas e foi ampliada para diferentes segmentos da sociedade, por meio de 

fóruns entre entidades médicas, instituições de ensino, conselhos, associações, além de outros 

Ministérios. (Portaria nº 2.993, de 26 de dezembro de 2012). 

Nesse mesmo ano, o governo brasileiro apresentou o Plano para o grande público de 

interesse na 14ª Conferência Nacional de Saúde. Foi possível compreender que o objetivo era 

o de promover uma interação maior entre Governo e sociedade na busca pela melhoria da 

qualidade de vida da população, por meio de ações mais efetivas, com diferentes abordagens 

em todas as fases de vida e das doenças. Neste sentido, o Plano foi baseado em três diretrizes 

ou eixos prioritários: (1) vigilância, informação, avaliação e monitoramento, (2) promoção da 

saúde e (3) cuidado integral. 

Ao longo dos anos, os profissionais de saúde pública vêm mostrando uma forte 

preocupação com as condições de vida dos pacientes com doenças crônicas no Brasil. Os 

esforços, muitas vezes, parecem ineficazes. É preciso compreender que saúde pública não se 

faz somente com medicamentos e procedimentos. Uma saúde eficaz e eficiente se faz com 

ações criativas, advindas de pesquisa e experiência prática, que busque a melhoria da 

qualidade de vida da população. 

Nesse contexto, a Educação em Saúde Participativa surge como uma estratégia que já 

mostra resultados positivos. Partindo do princípio de que os profissionais precisam conhecer a 

realidade e as potencialidades da comunidade para que suas ações tenham resultados efetivos, 

é importante que o trabalho não se limite ao trabalho individual e demandado. Com um 

método mais participativo, por meio do trabalho com grupos, os profissionais têm a 

oportunidade de encontrar soluções coletivas para o enfretamento de questões reais vividas 

pela comunidade (SOUZA et. al., 2005).  

As práticas de educação em saúde fundamentadas na educação participativa têm 

mostrado bons resultados para alguns grupos de indivíduos. Segundo Torres et al. (2013), a 

Organização Mundial de Saúde reconhece a necessidade do indivíduo com diabetes 

desenvolver habilidades para controlar as manifestações da doença. Esse controle é mais 
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possível quanto maior o acesso à informação e ao conhecimento sobre sua comorbidade. Os 

autores acreditam que ações fundamentadas na educação reflexiva e crítica de Paulo Freire 

podem colaborar com a ampliação da compreensão do diabetes por esses indivíduos, bem 

como sua autonomia diante das condições de vida e saúde. 

O estudo realizado por Torres et al. (2011) corrobora com outros estudos e mostra 

que há evidências de que a interação entre profissional e indivíduo, com base no diálogo, 

propicia mudanças de comportamento e melhoramento no autogerenciamento da doença. 

Além disso, identifica também a necessidade dos profissionais de saúde aprender mais sobre o 

processo e os métodos de educação em saúde, bem como a observação dos indivíduos e da 

comunidade. Ouvir os indivíduos e refletir conjuntamente sobre as vivências e percepções é 

fundamental para este processo. 

Estudos epidemiológicos da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2006) mostram 

que os índices do diabetes melitus (DM) vêm aumentando em quase todas as partes do mundo 

nos últimos 30 anos. A OMS adverte que o diabetes é comum e de incidência crescente. A 

prevalência média de DM no mundo é de 10% da população, chegando a 33% em regiões 

como as Ilhas do Pacífico.  

A classificação etiológica do diabetes refere-se a dois tipos de diabetes mais 

frequentes: são o diabetes tipo 1, anteriormente conhecido como diabetes juvenil, que 

compreende cerca de 10% do total de casos, e o diabetes tipo 2, anteriormente conhecido 

como diabetes do adulto, que compreende cerca de 90% do total de casos. Outro tipo de 

diabetes encontrado com maior frequência e cuja etiologia ainda não está esclarecida é o 

diabetes gestacional, que, em geral, é um estágio pré-clínico de diabetes, detectado no 

rastreamento pré-natal. 

Sem tratamento adequado o DM é causa de doença cardiovascular, cegueira e 

insuficiência renal. Estudos anteriores a 1981, sobre a mortalidade de diabéticos revelaram o 

quão subestimados eram os dados no Brasil. O diabetes já atinge cerca de 8 milhões de 

brasileiros, o que corresponde a 7,6% da população com idade entre 30 e 60 anos.  

A expectativa é que se nada for feito o número de diabéticos duplique até o ano de 

2030. Em estudo epidemiológico realizado pelo Ministério da Saúde, entre os anos de 2000 e 

2010, a doença matou mais de 470 mil pessoas no Brasil. Somente no ano de 2010, 54 mil 

pessoas morreram em decorrência de complicações do DM. Números superiores aos de morte 

por AIDS (12 mil óbitos), ou mesmo em acidentes de trânsito (42 mil óbitos). Esse índice 

sobe para 123 mil mortes quando o DM é associado como fator de risco a outros problemas, 

como as doenças cardiovasculares. 
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A complicação mais séria é a gangrena nos pés, resultado de úlceras não cuidadas. 

Cerca de 5% dos indivíduos com diabetes eventualmente são submetidos à amputação de um 

pé. A prevalência de amputações em decorrência do pé diabético tem um índice elevado, 

principalmente em artelhos. É uma complicação que se apresenta e uma grande variação na 

faixa etária, de 23 a 80 anos, por isso a importância de estratégias adequadas para o 

tratamento preventivo em cada contexto (GOMES; CAMPOS; SANDOVAL, 2008).  

Apesar da ampliação da rede de assistência básica, prestada através das equipes de 

saúde da família, continuamos a presenciar grande frequência de pacientes portadores de 

úlceras nos pés, hospitalizados, rumando para cirurgias mutiladoras. Cerca da metade dos 

pacientes diabéticos com amputações da extremidade inferior irá perder, eventualmente, outra 

perna em cinco anos.  

A gangrena de membros inferiores pode ser evitada em 90% dos casos, se houver 

controle adequado dos níveis de glicose no sangue e um cuidado diário com os pés. O DM 

tipo II, que corresponde a 90% dos casos de diabetes, é justamente o tipo de diabetes em que 

o indivíduo está mais propenso a desenvolver a úlcera diabética (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2006). 

Ações simples e diárias desenvolvidas pelos portadores de diabetes e sua família com 

o objetivo de ajudar a mudar seu modo de viver e prevenir complicações devem ser sempre 

um desafio para a equipe de saúde. A identificação precoce dos pacientes com alto risco de 

desenvolverem uma ulceração, portanto mais susceptível à amputação, é essencial para o 

sucesso de uma prevenção. O Consenso Internacional sobre o Pé Diabético, 2001, criou um 

sistema de classificação de risco do pé diabético em três categorias e sugerindo a frequência 

da avaliação. Categoria 0, sem neuropatia; categoria 1, com neuropatia; categoria 2, com 

neuropatia e/ou deformidades e a categoria 3, amputação/ úlcera prévia (VIDAL, 2009). 

O cuidado integral com o paciente com diabetes e sua família tende a ser mais bem 

enfrentado por meio de práticas ativas e participativas durante reuniões de grupo. Nos grupos, 

os indivíduos portadores de diabetes têm a oportunidade de aprender a conduzir suas vidas 

com mais qualidade e autonomia. O indivíduo é o personagem principal de sua qualidade de 

vida. 

O grande desafio para a equipe de saúde é assegurar o vínculo paciente-equipe de 

saúde e programar atividades de educação em saúde para efetividade e adesão do paciente às 

intervenções propostas. A equipe de atenção básica deve incentivar a uma cultura que 

promova estilos de vida saudáveis, sendo responsável pelo cuidado dentro e fora do sistema 

de saúde (POLETTI, 2000). 
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Educar não é só informar. O objetivo deve ser incentivar e promover atividades 

multidisciplinares de educação em saúde para pacientes e seus familiares, levando em 

consideração aspectos culturais e psicossociais, com ênfase no empoderamento e na 

autonomia do paciente para seu autocuidado. Estimular os pacientes a se organizarem em 

grupos de ajuda mútua, como, por exemplo, grupos de caminhada, troca de receitas de 

alimentos diet, técnicas de autocuidado, entre outros. 

Segundo o Ministério da Saúde (Caderno de Atenção Básica nº 16, 2006) o controle 

do DM vem apresentando resultados considerados bons, considerando a estabilização do 

número de internações decorrentes de complicações da doença. Esses resultados se devem, 

principalmente, à ampliação da rede de medicamentos gratuitos e às melhorias nos cuidados 

de atenção básica.  

Diante do exposto, percebemos a fragilidade das nossas ações preventivas e 

educativas. Não possuímos conhecimentos suficientes e nem profissionais dedicados às ações 

preventivo-educativas, familiarizados com estratégias que priorizem razões, interesses e 

saberes da população. Não se deve mais transferir conhecimentos de forma simplificada, 

infantilizada, pensando que irão ter impacto na população. Tendo em vista o resultado de 

estudos anteriores, podemos observar que a estratégia educativa deve ser modificada. 

Trabalhadores de saúde que apenas transferem conhecimentos simplificados, sem motivar a 

população, não são mais suficientes. A população necessita do profissional educador, que guie 

o indivíduo pela aprendizagem sobre a sua doença, seu papel no tratamento e cuidado, 

integrando-o com sua estrutura psicossocial. 
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3 FASES DA PESQUISA 

 

A pesquisa-ação surgiu da necessidade de superar a lacuna existente entre a teoria e a 

prática. Quando desejamos compreender melhor a nossa prática e desenvolvermos novos 

relacionamentos entre pesquisadores e pesquisados nos utilizamos da mesma. Neste capítulo 

iniciaremos com um diagnóstico na fase exploratória onde conheceremos melhor o grupo de 

pesquisa, suas relações entre si e seus objetivos de estudo e metodologia utilizada. 

Seguiremos com a fase do planejamento, onde percebemos uma flexibilidade elevada, 

desenvolvida, favorecendo toda a realização da pesquisa. A terceira fase, a ação, nos levará 

através de toda a execução da pesquisa, sua realização com avanços e retrocessos. Na quarta 

fase teremos um encontro com a avaliação dos resultados alcançados e da aprendizagem 

teórica, sua utilização e ensinamentos que poderão, ou não, serem aplicados em estudos 

futuros na nossa pratica diária. 

 

3.1 FASE EXPLORATÓRIA 

 

Nessa primeira etapa serão identificados e definidos problemas traçando um primeiro 

diagnóstico da situação real. 

 

3.1.1 CONSTRUIR UM CENÁRIO: NOSSA SENHORA DE NAZARÉ – O BAIRRO E A UNIDADE DE 

SAÚDE 

 

A pesquisa foi realizada no município de Natal – RN, na região administrativa oeste, 

no bairro de Nossa Senhora de Nazaré e em uma Unidade de Saúde da Família, o único 

equipamento de saúde pública de Atenção Primária do bairro. 

O bairro surgiu na década de 1950 e possui uma população de 42.795 habitantes 

distribuídos territorialmente em 864,341 Km² (IBGE, 2011). Conforme Salviano, um dos 

primeiros moradores do bairro, ‘a região era areia e mato’. A população residente por sexo é 

de 53,43% de mulheres e 46,57% de homens. O saneamento residencial alcança 92,33% o 

acesso à água tratada é 90,89%. O bairro possui 90% de drenagem e 95% de ruas 

pavimentadas. Existem duas praças, oito escolas, sendo quatro públicas e quatro privadas. 
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Uma creche particular e uma pública. Tem um conselho comunitário e nenhum serviço de 

segurança pública. 

A Unidade de Saúde da Família onde foi desenvolvida nossa pesquisa, possui 15 

micro-áreas de saúde, compondo três equipes de Saúde da Família com duas Equipes de 

Saúde Bucal.  

Essas equipes realizaram um diagnóstico em 2010 nos portadores de diabétes 

objetivando avaliar o grau de risco para o desenvolvimento do pé diabético em 240 pacientes 

e concluiram que a maioria da população estudada era do genero feminino (73,09%), com 

ensino fundamental incompleto (55,41%), com fatores de risco associados a diabetes em 

86,7% dos indivíduos, destacando-se o sedentarismo como o fator mais prevalente (73,6%). A 

hipertensão arterial estava presente como patologia associada à doença em 79,3% das pessoas. 

Esse diagnóstico recente realizado pelas equipes contribuiu para construção de um 

cenário preliminar da situação atual de saúde dos diabéticos das três áreas do bairro em 

estudo, permitindo a orientação dos profissionais e pesquisadores para o planejamento, a 

organização e a operacionalização das ações de educação e saúde da pesquisa. 

O conhecimento da dimensão dos problemas do bairro e da Unidade de Saúde da 

Família faz-se necessário para formação de grupos e o desenvolvimento das ações educativas 

usando metodologias participativas. 

 

3.1.2 PERFIL TRABALHADORES DE SAÚDE 

 

O Conselho Nacional de Saúde aprovou a resolução nº 287 de 08 de outubro de 

1998, baseada na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que trouxe questões fundamentais sobre 

a integralidade da atenção à saúde e a participação social na 10ª CNS. A importância da ação 

interdisciplinar no âmbito da saúde também foi relevante e o reconhecimento da 

imprescindibilidade das ações realizadas pelos diferentes profissionais de nível superior. 

Surgiram assim 14 categorias reconhecidas como profissionais de saúde de nível superior, 

seguindo abaixo a relação das mesmas: 

1. Assistentes Sociais; 

2. Biólogos; 

3. Biomédicos; 
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4. Profissionais de Educação Física; 

5. Enfermeiros; 

6. Farmacêuticos; 

7. Fisioterapeutas; 

8. Fonoaudiólogos; 

9. Médicos; 

10. Médicos Veterinários; 

11. Nutricionistas; 

12. Odontólogos; 

13. Psicólogos; e 

14. Terapeutas Ocupacionais 

Diante do exposto utilizaremos na nossa pesquisa o termo trabalhadores da saúde por 

ser mais abrangente, envolvendo assim algumas categorias não comtempladas na resolução nº 

287 de 08 de outubro de 1998, ao invés de profissionais de saúde.  

 

PERFIL DO GRUPO DE TRABALHADORES DE SAÚDE 

 

A Tabela 1 apresenta o tempo médio que cada profissional dos trabalhadores de 

saúde já se dedica à sua respectiva atividade profissional. Percebemos que as médias 

apresentam um valor mínimo de 15 anos, mostrando que a equipe é bastante experiente. 

Similarmente, a Tabela 2 também apresenta o Tempo Médio de atividade Profissional, mas 

desta vez restringindo-se ao tempo dedicado à ESF. Como podemos notar as médias 

apresentam um valor mínimo de três anos, sendo que alguns profissionais como Enfermeiros, 

Técnicos de Enfermagem e Médicos possuem, em media, mais de oito anos dedicados à ESF. 
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Tabela 1 – Distribuição por Tempo Médio de Atividade Profissional dos trabalhadores de USF do Distrito 

Sanitário Oeste, Natal/RN, 2014 

Profissão 
Tempo Médio de Atividade 

Profissional (Anos) 

Aux. Saúde Bucal 28,0 

Odontólogo 28,0 

Téc. Enfermagem 26,7 

Enfermeiro 26,0 

Médico 25,5 

Educador Físico 20,0 

Agente de Saúde 15,9 

Assistente Social 15,0 

  
Fonte: ALMEIDA, 2014 

 

 
Tabela 2 – Distribuição por Tempo Médio de Atividade Profissional Dedicado à ESF dos trabalhadores de USF 

do Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2014 

Profissão Tempo Médio de ESF (Anos) 

Enfermeiro 12 

Aux. Saúde Bucal 10 

Téc. Enfermagem 9,6 

Odontólogo 9 

Médico 8 

Agente de Saúde 6,7 

Educador Físico 5 

Assistente Social 3 

  
Fonte: ALMEIDA, 2014 

 

A Tabela 3 apresenta a composição da equipe de trabalhadores de saúde, divididas 

em atividade profissional. Como podemos observar, os Agentes de Saúde e os Técnicos de 

Enfermagem são os mais numerosos, representando 34,5% e 20,7% do total. 

 

 

Tabela 3 – Distribuição da Composição da Equipe de Trabalhadores de Saúde de USF do Distrito Sanitário 

Oeste, Natal/RN, 2014 

Profissão Composição da Equipe 

Agente de Saúde 34,5% 

Téc. Enfermagem 20,7% 

Enfermeiro 13,8% 



38 

 

Médico 6,9% 

Aux. Saúde Bucal 3,4% 

Odontólogo 3,4% 

Educador Físico 3,4% 

Assistente Social 3,4% 
Fonte: ALMEIDA, 2014 

 

 

Analisando a Tabela 4 e comparando-a com a Tabela 5, percebemos que o perfil dos 

orientandos, na qual 88% são do sexo feminino, é bem semelhante ao perfil dos trabalhadores 

de saúde, na qual 93% são do sexo feminino. 

 

 

Tabela 4 – Distribuição por Gênero da Equipe de Trabalhadores de Saúde, de USF do Distrito Sanitário Oeste, 

Natal/RN, 2014 

Sexo Porcentagem 

Feminino 93,33% 

Masculino 6,67% 
Fonte: ALMEIDA, 2014 

 

3.1.3 PERFIL DOS PORTADORES DE DIABETES 

  

Lembramos que o cenário para desenvolvermos as ações educativas não poderia ser 

melhor, uma Unidade de Saúde da Família, já que temos na atenção primária esse serviço 

como estratégia prioritária para a reorientação do Sistema Único de Saúde, o SUS. (GUEDES, 

2007). Destacamos aqui a relevância de se construir um perfil com aspectos clínicos e sócio-

sanitários para que os trabalhadores de saúde possam desenvolver práticas mais 

compartilhadas com seus usuários. 

Dando continuidade ao desenvolvimento desta pesquisa construímos o perfil clínico 

e sócio-sanitário dos participantes de três grupos de portadores de diabetes, das equipes Terra, 

Mar e Ar da unidade de saúde em estudo. Foram 12 sujeitos diabéticos de cada equipe, 

totalizando em 36 sujeitos convidados pelos agentes comunitários de saúde para participar dos 

encontros dos grupos e responder o questionário (Apêndice A). 

Na sequencia o perfil clínico e sócio-sanitário dos educandos.  
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GRUPOS DE PORTADORES DE DIABETES  

 

Como podemos observar ao analisarmos a Tabela 5, os grupos de orientandos são 

compostos, em sua imensa maioria, por mulheres, as quais representam quase 90% da 

composição total dos grupos. Esse resultado nos indica que a mulheres frequentam mais os 

serviços de saúde que os homens como mostra GOMES (2007). Essa predominância pode 

sugerir uma maior preocupação das mulheres com sua própria saúde. Lembremos também que 

os serviços de saúde possuem um maior número de programas de saúde nas USF direcionados 

às mulheres quando comparado aos homens, somado ao fato de que, na maioria das vezes, são 

as mulheres que acompanham as crianças e idosos aos serviços de saúde, aumentado assim o 

seu acesso às atividades e às equipes de saúde (COSTA, 2009). 

 

Tabela 5 - Distribuição por Gênero dos grupos de orientandos de USF do Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 

2014 

Sexo 

Masculino 12% 

Feminino 88% 
Fonte: ALMEIDA, 2014 

 

 

A Tabela 6 apresenta além da divisão em gênero dos grupos de orientandos, a divisão 

dos mesmos por faixa etária, agrupados em intervalos de cinco anos. Como é possível 

perceber, há uma concentração de orientandos na faixa que vai dos 50 aos 79 anos, 

representando 97,5% do total, sendo que a faixa etária com o maior número de representantes 

é a que vai dos 70 aos 74 anos. Também é importante notar que não há orientandos com idade 

inferior a 40 anos ou superior a 84 anos. 

 

 

Tabela 6 – Distribuição em Gênero e Faixa Etária dos grupos de orientandos de USF do Distrito Sanitário Oeste, 

Natal/RN, 2014 

Idade Homem Mulher 

40 - 44 0,0% 2,5% 

45 - 49 0,0% 0,0% 

50 - 54 0,0% 12,5% 

55 - 59 2,5% 12,5% 

60 - 64 2,5% 17,5% 
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65 - 69 0,0% 10,0% 

70 - 74 5,0% 22,5% 

75 - 79 2,5% 5,0% 

80 - 84 0,0% 5,0% 
Fonte: ALMEIDA, 2014 

 

Analisando a Tabela 7, percebemos que os grupos são compostos, em sua maioria, 

por pessoas casadas, que representam 57,5% do total de orientandos. Viúvos e Separados 

representam 35%, enquanto 7,5% são solteiros.  

Tabela 7 – Distribuição em Estado Civil dos grupos de orientandos de USF do Distrito Sanitário Oeste, 

Natal/RN, 2014 

Estado Civil 

Casado 57,5% 

Separado* 10,0% 

Solteiro 7,5% 

Viúvo 25,0% 

  

* Separados ou divorciados 

Fonte: ALMEIDA, 2014 

 

O Gráfico 1 apresenta o perfil religioso dos orientandos e nos mostram que 75% do 

total de orientandos são católicos e 20% são evangélicos. Há também os orientandos que são 

espírita, representados por 2,5% dos orientandos. De todo o grupo, 2,5% se diz sem religião. 

 

 

 

Gráfico 1 – Perfil religioso dos grupos de orientandos de USF do Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2014 
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Ao analisarmos o Gráfico 2, nos deparamos com o retrato escolar dos orientandos. 

Percebemos que 17,5% são analfabetos, que 20% completaram o Ensino Fundamental, e que 

apenas 2,5% completaram o Ensino Médio. Notamos também que 57,5% dos orientandos 

possui Ensino Fundamental Incompleto.  

 

 

 

Gráfico 2 – Escolaridade dos grupos de orientandos de USF do Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2014 

 

O Tempo de Diagnóstico é apresentado no Gráfico 3, dividido em intervalos de cinco 

anos, ele representa a quantidade de tempo, em anos, que o orientado foi diagnosticado com 

Diabetes. É interessante notarmos que, nos grupos de orientandos, há pessoas diagnosticadas 

diabéticas há mais de 30 anos. A maior parte dos orientandos, entretanto, foi diagnosticada 

entre cinco e nove anos atrás, totalizando 45% das pessoas. Se considerarmos o intervalo de 5 

a 19 anos, agrupamos 85% dos orientandos. 

 

Gráfico 3 – Tempo de Diagnóstico de Diabetes dos grupos de orientandos de USF do Distrito Sanitário Oeste, 

Natal/RN, 2014 
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A Tabela 8 apresenta a Renda Familiar Média dos orientandos divididos por grupos 

de Escolaridade. Percebemos que o grupo de maior renda média é também o grupo de maior 

escolaridade, formado por orientandos que concluíram o Ensino Médio. Curioso, entretanto, é 

o fato de a segunda maior renda média ser destinada ao grupo de orientandos analfabetos, 

quando esperávamos que esse grupo tivesse uma renda mais baixa que todos os demais. 

Paralelamente, enfatizamos que a menor renda media é destinada ao grupo dos orientandos 

com o segundo maior grau de escolaridade, Ensino Médio Incompleto. Essa aparente 

contradição pode ser explicada quando lembramos que os valores de renda levantados são 

valores familiares, e não da renda gerada individualmente pelo orientando, necessariamente. 

 

Tabela 8 – Distribuição de Renda Familiar Média por Grupos de Escolaridade dos grupos de orientandos de 

USF do Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2014 

Escolaridade Renda Familiar (R$) Porcentagem 

Analfabeto 1384,50 17,5% 

Alfabetizado 1017,00 5,0% 

Fundamental incompleto 936,91 57,5% 

Fundamental completo 1217,00 10,0% 

Médio incompleto 791,33 7,5% 

Médio completo 2034,00 2,5% 
Fonte: ALMEIDA, 2014 

 

Quando analisamos a Tabela 8, percebemos que 57% dos orientandos não têm renda 

própria.  

 

Tabela 9 – Distribuição por Profissão dos grupos de orientandos de USF do Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 

2014 

Profissão Porcentagem 

Aposentado* 28,21% 

Do Lar 56,41% 

Outra 15,38% 

*Aposentado ou Pensionista 

Fonte: ALMEIDA, 2014 

 

 

Analisando a Tabela 10, notamos que 72,5% dos orientandos possuem antecedentes 

familiares no que diz respeito a casos de diabetes. Isso pode ser reflexo tanto de fatores 

genéticos quanto de maus hábitos herdados dos pais. 
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Tabela 10 – Distribuição por Antecedentes Familiares com diabetes, dos grupos de orientandos de USF do 

Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2014 

Antecedentes Familiares 

Não 27,5% 

Sim 72,5% 
Fonte: ALMEIDA, 2014 

A Tabela 11 apresenta informações referentes ao IMC dos orientandos bem como da 

realização ou não de alguma atividade física, regularmente, por parte dos mesmos. É 

interessante notarmos que ao mesmo tempo em que 71,1% dos orientandos não praticam 

alguma atividade física regularmente, apenas 21,1% apresentam IMC considerado ideal. 

Ainda que, para os que apresentam o segundo grau de obesidade, tenhamos igualdade entre a 

porcentagem de sedentários e não sedentários, o número de orientandos que apresentam 

primeiro grau de obesidade ou estão levemente acima do peso, é respectivamente, cinco e 

duas vezes maior no grupo dos sedentários do que no grupo de orientandos que praticam 

alguma atividade física regularmente. 

 

Tabela 11 – Distribuição por Classificação em IMC X Sedentarismo dos grupos de orientandos de USF do 

Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2014 

Classificação 
Sedentarismo 

Não Sim Total 

Subnutrido ou abaixo do peso 2,6% 2,6% 5,3% 

Peso ideal 5,3% 15,8% 21,1% 

Levemente acima do peso 10,5% 21,1% 31,6% 

Primeiro grau de obesidade 5,3% 26,3% 31,6% 

Segundo grau de obesidade 5,3% 5,3% 10,5% 

Total 28,9% 71,1% 100,0% 
Fonte: ALMEIDA, 2014 

 

Como podemos perceber analisando a Tabela 12 e o Gráfico 4, o fator de risco mais 

conhecido no grupo de orientandos é o Sedentarismo, que está presente em 71,1% dos 

mesmos. Obesidade e Hiperlipidemia também apresentam números consideráveis, com 30% e 

27,5% respectivamente. O outro fator de risco, Tabagismo, aparece em apenas 12,5% dos 

orientandos. 
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Tabela 12 – Distribuição por Fatores de Risco, dos grupos de orientandos de USF do Distrito Sanitário Oeste, 

Natal/RN, 2014 

Risco 

Sedentarismo Obesidade Tabagismo Hiperlipidemia 

71,1% 30,0% 12,5% 27,5% 
Fonte: ALMEIDA, 2014 

 

 

 

Gráfico 4 - Fatores de Risco dos grupos de orientandos de USF do Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2014 

 

A Tabela 13 e o Gráfico 5 apresentam as patologias associadas ao diabetes que estão 

presentes nos orientandos dos grupos. Destacamos a hipertensão como a patologia associada 

mais presente, sendo que 75% dos orientandos são hipertensos. A Vasculopatia e a Alergia 

também estão presentes, representando 47,5% e 32,5% respectivamente. 

 

 

Tabela 13 – Distribuição por Patologia Associada dos grupos de orientandos de USF do Distrito Sanitário Oeste, 

Natal/RN, 2014 

Patologia Associada 

Vasculopatia HAS Alergia Dislipidemia Cardiopatia 

47,5% 75,0% 32,5% 15,0% 20,0% 
Fonte: ALMEIDA, 2014 
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Gráfico 5 – Patologias Associadas dos grupos de orientandos de USF do Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 

2014 

 

 

 

A Tabela 14 apresenta o cruzamento de informações referentes a fatores de risco e a 

patologias associadas ao diabetes. Notamos que alguns fatores de risco e patologias 

associadas aparecem, aos pares, em um grande número de orientandos, por exemplo, o 

sedentarismo e a hipertensão, afetam 52,5% dos orientandos; o sedentarismo e a vasculopatia, 

afetam 32,5% dos orientandos; e a obesidade e a hipertensão, estão presentes em 27, 5% dos 

orientandos. 

 

 

Tabela 14 – Distribuição por Fatores de Risco X Patologias Associadas, dos grupos de orientandos de USF do 

Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2014 

Risco 
Patologia Associada 

Vasculopatia HAS Alergia Dislipidemia Cardiopatia 

Obesidade 15,0% 27,5% 7,5% 12,5% 5,0% 

Hiperlipidemia 10,0% 17,5% 5,0% 25,0% 7,5% 

Tabagismo 5,0% 7,5% 0,0% 5,0% 5,0% 

Sedentarismo 32,5% 52,5% 15,0% 17,5% 10,0% 
Fonte: ALMEIDA, 2014 
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Ao analisarmos a Tabela 15 e o Gráfico 6, os quais trazem um retrato dos sintomas 

de rastreamento de neurite periférica, observamos que câimbras ou fraqueza muscular são os 

sintomas mais presentes no grupo de orientandos, estando presentes em 23,7% dos mesmos. 

Observamos também que queimação e formigamento ou furadas também são sintomas bem 

presentes, sentidos por 14,4% dos orientandos. 

 

 

Tabela 15 – Distribuição por Sintomas de Rastreamento de Neurite Periférica, dos grupos de orientandos de 

USF do Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2014 

Rastreamento Neurite Periférica 

Queimação Hiperalgesia 

Pontadas, 

agulhadas, 

choque 

Esfriamento / 

aquecimento 

alternado 

Câimbras/ 

fraqueza 

muscular 

Formigamento/ 

furadas 

Dor a 

estímulo 

não 

doloroso 

Ausência 

de sinais e 

sintomas 

14,4% 10,3% 12,4% 7,2% 23,7% 14,4% 8,2% 9,3% 
Fonte: ALMEIDA, 2014 

 

 

Gráfico 6 – Distribuição Sintomas de Rastreamento de Neurite Periférica, dos grupos de orientandos de USF do 

Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2014 

 

A análise da Tabela 16 nos mostra que 90% dos orientandos não utilizam sapatos 

adequados. Os dados apresentados, em cruzamento com a renda familiar dos orientandos, 
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aparentam mostrar que o aumento da renda não é um fator determinante no uso de sapatos 

adequados. 

 

Tabela 16 – Distribuição por Renda Familiar X Sapatos Adequados dos grupos de orientandos de USF do 

Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2014 

 

 

Renda Familiar* 
Sapatos Adequados 

Não Sim Total 

1 34% 5% 39% 

2 26% 0% 26% 

3 30% 5% 34% 

Total 90% 10% 100% 
Fonte: ALMEIDA, 2014 

 

* Renda familiar, em múltiplos de salários mínimos (R$678,00, em 05/10/2013), 

aproximados para o inteiro mais próximo. 

 

 

Diferentemente da renda familiar, que apresentada na Tabela 16 não parecia 

influenciar o uso de sapatos adequados, a análise do nível de escolaridade mostrada na Tabela 

17, nos traz um ponto interessante: Nem todos os que têm um nível mais elevado de 

escolaridade, no grupo, usam sapatos adequados, entretanto, todos os que usam sapatos 

adequados fazem parte da metade mais instruída do grupo de orientandos. Não temos 

representatividade estatística para fazermos uma afirmação forte, mas esses dados legitimam 

o indício de que a informação é um fator chave no uso do sapato adequado. 

 

Tabela 17 – Distribuição por Escolaridade X Sapatos Adequados dos grupos de orientandos de USF do Distrito 

Sanitário Oeste, Natal/RN, 2014 

Escolaridade 
Sapatos Adequados 

Não Sim Total 

Analfabeto 17,5% 0,0% 17,5% 

Alfabetizado 5,0% 0,0% 5,0% 

Fundamental incompleto 57,5% 0,0% 57,5% 

Fundamental completo 5,0% 5,0% 10,0% 

Médio incompleto 2,5% 5,0% 7,5% 

Médio completo 2,5% 0,0% 2,5% 

Total 90,0% 10,0% 100,0% 
Fonte: ALMEIDA, 2014 
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A Tabela 18 apresenta o cruzamento de duas informações: Sensibilidade ao 

Monofilamento 10G e o uso de Sapatos Adequados. Chamamos a atenção para os 15% dos 

orientandos que possuem sensibilidade alterada. Desses, dois terços não utilizam sapatos 

adequados, ou seja, 10% do total de orientandos. A presença de sensibilidade alterada 

juntamente com o uso de sapatos inadequados pode trazer, em curto prazo, o aparecimento de 

úlceras que quando não tratadas precocemente podem ou não evoluir para amputação do 

membro. 

 

Tabela 18 – Distribuição por Sensibilidade ao Monofilamento 10G X Sapatos Adequados dos grupos de 

orientandos de USF do Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2014 

Sensibilidade ao Monofilamento 10 G 
Sapatos Adequados 

Não Sim Total 

Alterada 10,0% 5,0% 15,0% 

Normal 80,0% 5,0% 85,0% 

Total 90,0% 10,0% 100,0% 
Fonte: ALMEIDA, 2014 

 

 

Como podemos verificar analisando a Tabela 19, a maioria dos orientandos é 

classificada, em termos de risco, como Tipo 0, totalizando 85%. O Tipo 1 e o Tipo 2 são 

encontrados em 10% e 5% dos orientandos, respectivamente. 

 

Tabela 19 – Distribuição por Tipo de Classificação de Risco dos grupos de orientandos de USF do Distrito 

Sanitário Oeste, Natal/RN, 2014 

Classificação de Risco 

Tipo 0 85,0% 

Tipo 1 10,0% 

Tipo 2 5,0% 
Fonte: ALMEIDA, 2014 Fonte: ALMEIDA, 2014 

 

A Tabela 20 e o Gráfico 7 nos apresentam o perfil dos orientandos em relação à 

Sensibilidade ao Monofilamento 10 G. Notamos que 85% dos orientandos têm sensibilidade 

normal, 7,5% apresentam sensibilidade alterada em um dos dois pés, e 7,5% apresentam 

sensibilidade alterada nos dois pés. 
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Tabela 20 – Distribuição por Sensibilidade ao Monofilamento 10G dos grupos de orientandos de USF do 

Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2014 

Sensibilidade ao Monofilamento 10 G 

MID \MIE Normal Alterada 

Normal 85,0% 2,5% 

Alterada 5,0% 7,5% 
Fonte: ALMEIDA, 2014 

 

Gráfico 7 – Distribuição por Sensibilidade ao Monofilamento 10G dos grupos de orientandos de USF do 

Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2014 

 

3.2 FASE DE PLANEJAMENTO 

 

Pensamos inúmeras vezes antes de iniciar nossa pesquisa em qual cenário ela seria 

desenvolvida para que fossem captadas com maior riqueza de detalhes, as características dos 

grupos, suas necessidades e interesses. Discutimos, nós e o orientador que um local em que eu 

não atuasse como enfermeira, apenas participasse dos grupos facilitasse um pouco o 

desenvolvimento das atividades que pretendíamos realizar. Assim, decidimos e fomos rumo a 

USF do bairro de Nazaré, devido a já ter realizado cursos e participado de treinamentos com 

alguns profissionais de saúde que lá trabalham, deixando o processo de trabalho fluir com 

mais tranquilidade. 

Lá chegando encontramos dois grupos de diabéticos, “Terra” e “Água”, que se 

reuniam mensalmente e outro grupo, “Ar”, que fazia a mesma reunião quinzenalmente. Foi 

nesse momento que decidimos frequentar durante um ano as reuniões de grupos de Nazaré na 
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expectativa de levar os participantes a refletir, desenvolver uma consciência mais crítica, 

levando-o a tentar uma transformação e intervenção na sua realidade. 

Quando começamos a planejar a intervenção nos grupos sentimos a necessidade de 

trazer opções pedagógicas de educação, com ênfase na educação popular para os profissionais 

e trabalhadores da saude. Diante disso a intenção era realizar 4 oficinas para os trabalhadores 

de saúde e continuar participando das reuniões dos grupos com os diabéticos e trabalhadores 

de saúde. A medida que as oficinas fossem acontecendo novas praticas educativas seriam 

incorporadas as reuniões de grupo.  

Nosso planejamento era realizar 4 oficinas para um público de 30 trabalhadores de 

saúde responsáveis pelas equipes que quisessem contribuir com a pesquisa e concordassem 

em assinar o TCLE (Apêndice B). 

As oficinas seriam divididas sempre em 3 momentos: no primeiro momento teríamos 

acolhida e aplicação da técnica TALP (Técnica de Associação Livre de Palavras), no sentido 

de apreender alguns conhecimentos prévios dos participantes, acerca dos temas centrais 

desenvolvidos a cada oficina. Segundo momento uma leitura de textos com apresentação das 

sínteses e confronto com as práticas de saúde locais. 

No terceiro momento a problematização da realidade com propostas de ações 

transformadoras mediadas por momentos de reflexão crítica, dialógica e compartilhada. 

 

3.2.1 AS OFICINAS DOS PROFISSIONAIS 

Foram planejadas as seguintes oficinas: 

1ª OFICINA – Educação em Saúde 

A primeira oficina foi realizada com os trabalhadores de saúde utilizando 

metodologias ativas. Acolhemos os participantes lendo a programação e iniciamos aplicando 

uma técnica conhecida como Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP 1), que teria 

como termo indutor “Educação em Saúde na Estratégia de Saúde da Família”. Solicitamos 

que os participantes escrevessem seis palavras que viessem em sua mente sobre o tema. Em 

seguida pedimos que circulassem a palavra mais importante de todas quando pensavam sobre 

Educação em Saúde. Descreveram também como eles compreendiam Educação em Saúde na 

estratégia saúde da família em no mínimo seis linhas. 
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Na sequencia, após dividirmos os participantes em três grupos lemos o texto de Juan 

Diaz Bordenave, (1983), “Alguns fatores pedagógicos”, seguida de uma apresentação 

resumida de cada grupo. 

Finalizamos a oficina aplicando uma dinâmica conhecida como “Aprendendo a 

conviver”, onde os participantes foram novamente divididos em três grupos e leram o texto 

“Em busca do coração”, Olimpíadas de Seattle, 1992. Os participantes escreveram cinco 

palavras que resumiu o pensamento do grupo após discussão sobre valores éticos na 

educação. 

 

2ª OFICINA – “É possível ser gentil?” 

Durante a realização da oficina resgatamos valores da primeira oficina e teorizamos 

sobre grupos de educação. Como trabalhar grupos? Após teorização sobre o Arco de 

Maguerez, COLOMBO (2007), fizemos um exercício prático sobre sua utilização, tendo 

como questionamento: o que é gentileza? Utilizamos a pedagogia da problematização com 

perguntas como: O que é ser gentil? Como cada um poderá exercitar a gentileza no dia a dia? 

Cite exemplos de pessoas gentis.  

No terceiro e último momento da oficina trabalhamos ética e elaboração de 

hipóteses. Exercitamos a aplicação do Arco de Charles Maguerez, construindo e planejando 

junto aos profissionais e estudantes como cada um poderia exercitar a gentileza nas relações 

interpessoais. Finalizamos com a canção: Gentileza, de Marisa Monte. 

3ª OFICINA - “Educação Popular em Saúde”. 

 

Durante a realização da terceira oficina utilizamos a aplicação da técnica TALP 2 

com foco na Educação Popular (Apêndice D). A pedagogia de Paulo Freire quando utilizada 

contribui para que o homem torne-se consciente do seu lugar, ativo e resiliente no ciclo da 

vida, tão necessário em grupos de diabéticos, GUSSO (2012).  

O instrumento anexo foi respondido pelos profissionais no início da oficina. Os 

participantes foram divididos em três grupos, onde ocorreu a leitura e discussão do tema. Foi 

feita uma síntese do texto, escolhido um relator e em seguida a apresentação para o grande 

grupo. O texto, “A Educação Popular em Saúde” foi lido e as perguntas a seguir serviram de 

roteiro: O que é educação popular em saúde? Como trabalhar Educação Popular? Quando 

trabalhar? Onde trabalhar?  
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Finalizamos a terceira oficina com a leitura do texto “A Canoa”, Paulo Freire. 

Trabalhamos o texto em três grupos no final da oficina. 

Trabalhamos conceitos sobre apoio social e propomos estratégias criativas para 

mobilização comunitária. Desenvolvemos nessa fase a identificação de formas de organização 

das pessoas do bairro para solucionar seus problemas de saúde e sofrimentos. Conhecemos 

com os profissionais e usuários as principais práticas de enfrentamento desses problemas pela 

população. A questão norteadora da oficina foi: por que as pessoas tomam iniciativas para a 

resolução desses problemas? 

 

4ª OFICINA – “Identificando as redes sociais de apoio aos diabéticos no 

território”. 

 

Muitos sofrimentos que chegam aos trabalhadores de saúde advêm do desemprego, 

da violência, da precarização das relações de trabalho e retração de redes sociais, tidos como 

sofrimentos difusos, são tratados erroneamente. Os profissionais de saúde não são 

qualificados para agir diante dessas situações tratando erroneamente problemas sociais com 

benzodiazepínicos, agravando mais ainda a situação. 

As pessoas deveriam ser mais acolhidas e cuidadas na perspectiva da promoção da 

saúde. Valla (2005) considera o apoio social como uma das estratégias que mais favorecem o 

desenvolvimento da capacidade dos sujeitos de definirem os rumos de suas próprias vidas. 

Assim a relação profissional de saúde/usuário deveria ser compreendida como produtora de 

apoio social. 

Discutimos com os profissionais durante a oficina o texto ‘Ecomapa’, de Agostinho 

(2007), sobre a técnica de Ecomapa, instrumento de avaliação familiar que identifica as 

relações e ligações com o meio onde habita e seria por nós utilizados para identificarmos as 

possíveis redes de apoio social aos diabéticos. Após a leitura do texto e discussão, realizamos 

a prática de construção de um Ecomapa com a participação ativa dos usuários, mostrando as 

redes de apoio social existentes no bairro de Nazaré. 

 

3.2.2 AS RODAS DE CONVERSA COM OS GRUPOS PORTADORES DE DIABETES 

As rodas de conversa, metodologia bastante utilizada nos processos de leitura e 

intervenção comunitária, consistem em um método de discussão com participação coletiva e 

democrática de debates acerca de uma temática, através da criação de espaços de diálogo, 
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oportunizando a fala ou a expressão do que cada integrante pensa nos quais os sujeitos podem 

se expressar e, sobretudo, escutar os outros e a si mesmos. Tem como principal objetivo 

motivar a construção da autonomia dos sujeitos por meio da problematização, da socialização 

de saberes e da reflexão voltada para a ação. Envolve, portanto, um conjunto de trocas de 

experiências, conversas, discussão e divulgação de conhecimentos entre os envolvidos nesta 

metodologia. Funciona como uma reunião de grupo, tendo um moderador para facilitar a 

participação das pessoas e as mesmas ficam dispostas em forma de círculo.  

Realizamos a técnica da roda de conversa com a participação dos diabéticos, dos 

trabalhadores de saúde de cada equipe que desejaram participar e a pesquisadora. Foram 

constituídas três rodas de conversa para cada área, mensalmente, totalizando seis rodas. A 

realização de cada roda, os registros das conversas das etapas da roda foram gravados, 

posteriormente transcritos e analisados mediante a Análise de conteúdo, proposta por Bardin 

(2011). 

O método da roda de conversa passa primeiro por um planejamento, o 

desenvolvimento e finalizando com uma avaliação. No planejamento a pesquisadora e 

trabalhadores de saúde escolheram um local adequado, com boas condições de escuta, 

elegeram o público-alvo, divulgaram o evento, mobilizaram os agentes de saúde para 

convidar os participantes e organizaram recursos humanos e materiais. 

O desenvolvimento da roda foi dividido didaticamente em cinco etapas para facilitar 

a compreensão dos participantes e a organização dos profissionais de saúde. Foram etapas de 

acolhimento, escolha do tema, contextualização, problematização e a finalização com rituais 

de agregação e conotação de aprendizagem. Como veremos a seguir: 

Etapas da Roda 

Etapa I da Roda – Acolhimento 

Iniciamos promovendo o acolhimento dando as boas vindas. O objetivo foi promover 

uma recepção calorosa e descontraída. Definimos com palavras simples o que significa roda 

de conversa para o grupo que participou. Regras do tipo ficar em silêncio e respeitar a fala do 

outro foram propostas. Sugerir música, outra formas de expressão, celebrações de datas 

comemorativas e aniversários.  

Etapa II da Roda – Escolha do tema 

Nessa etapa as motivações para a fala como: por que falar, do que falar e quem quer 

falar foram muito importantes na organização dos temas, justificativa e escolha dos mesmos. 

Etapa III da Roda - Contextualização 



54 

 

Iniciamos aqui a realização de mais perguntas para a pessoa que sugeriu o tema e que 

foi escolhido, chegando até a formulação de uma pergunta chave que foi problematizada com 

todos os participantes. 

Etapa IV da Roda – Problematização 

Foi nesse momento que o tema escolhido estimulou a uma troca solidária, 

participativa, coletiva de humanização e de muita riqueza cultural. Aqui o objetivo foi motivar 

os participantes a dividirem suas experiências e aprendizados. 

Etapa V da Roda – Finalização 

Foi um momento em que os participantes ampliaram o significado das experiências 

vividas. Sempre foram vistos dois focos: um ritualístico e outro pedagógico. Para preservar o 

clima do acolhimento a utilização da roda de agregação foi sempre bem vinda. No final todos 

perceberam uma conotação do que aprenderam e do que estavam levando da roda. Foi um 

momento de reflexão sobre o significado transformador das partilhas nos grupos. 

No momento pós-roda, tivemos também um momento de escuta, acolhendo aquele 

participante que veio solicitar ajuda para solucionar alguma necessidade particular, orientação 

de como proceder na solução de algum problema ou o encaminhamento para à rede de apoio 

da saúde. Foram importantes e necessários momentos de escuta para construção de estratégias 

de solução. O que foi realizado corretamente? Como intervir? Como distribuir 

responsabilidades? 

Nessa fase deu-se a apreciação da prática através de registros com preenchimentos de 

formulários da roda, questionários, fichas de acompanhamento e anotações de sugestões.  

 

3.3 FASE DE AÇÃO 

Como o próprio nome indica nessa etapa cumpriu-se o planejamento, foi a realização 

das ações já pensadas. Nós sentimos nessa fase uma maior convicção que estávamos nos 

aproximando dos nossos objetivos. 

 

3.3.1 OFICINAS COM PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA SAÚDE DA USF NAZARÉ 

 

Após um ano participando ativamente das reuniões dos grupos de diabéticos na 

unidade saúde da família do bairro Nazaré, das três equipes da estratégia saúde da família, 

percebemos a dificuldade que as pessoas possuem quando se trata de falar sobre si mesmo em 
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público, numa roda de conversa e ser compreendido e aceito pelo grupo. Até mesmo nós, 

profissionais de saúde que achamos dominar todo e qualquer assunto sobre saúde, nos 

deparamos com um fosso existente entre trabalhadores de saúde e os participantes dos grupos 

de diabéticos. 

A existência de um fosso entre os saberes, científico e o popular, citado por 

Vasconcelos (2011), nos sensibiliza e inúmeras vezes mostra o caminho que devemos 

percorrer para tentar minimizar essa distância. Tentaremos, buscaremos meios para transpô-

lo, trazer alguns conhecimentos sobre educação popular em saúde. Surgiu então a ideia da 

realização de oficinas com os profissionais de saúde a fim de trazer conhecimentos teóricos e 

que eles assim fizessem a escolha de como desejariam seguir com a condução dos grupos de 

diabéticos.  

Esperamos que alguns temas, por nós trazidos, sejam apreendidos pelos profissionais 

e que percebamos a sua utilização durante as reuniões com os grupos. Reuniões sendo 

realizadas à luz da educação popular em saúde, dialógicas e os saberes de todos os 

participantes sendo preservados e respeitados, centrados na cooperação para a resolução de 

problemas comuns. A educação popular é exatamente isso, quando produz um novo 

conhecimento com elementos necessários para melhor avaliação da realidade e para superação 

do impasse, Valla (1999). 

3.3.1.1. PRIMEIRA OFICINA – EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

A expectativa crescia a cada dia para a realização da oficina. Iniciamos a oficina com 

16 participantes dispostos em círculo, sentados e aplicamos a técnica TALP. Os resultados da 

TALP 1, (Apêndice C), foram digitados e organizados em um banco de dados no programa 

Microsoft Office Excel 2010 e apresentados em números absolutos e percentuais no sentido 

de compreendermos os conhecimentos já existentes, perspectivas e vivências dos profissionais 

de saúde nos trabalhos em grupos.  

Salientamos a importância das expressões ou palavras isoladas, esclarecemos que 

não utilizassem frases. Outro aspecto fundamental que destacamos foi sobre tempo: quanto 

mais rápida e impulsiva fosse a resposta, maior seria seu efeito de validade. Utilizamos um 

termo indutor, “Educação em Saúde na Estratégia de Saúde da Família”, para que os 

trabalhadores respondessem prontamente e escrevessem o que compreendiam sobre o tema. 

Resultados foram surgindo. Consolidamos e obtivemos as palavras que mais se repetiram e as 

mais importantes que cada um expôs sobre o tema e o resultado foi o seguinte:  
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RESULTADO DA ANÁLISE TALP 1 

Palavras citadas após leitura do termo indutor 1: Educação em saúde na estratégia de 

saúde da família. 

Tabela 21 – Distribuição das Palavras escritas associadas ao termo indutor por trabalhadores de USF do Distrito 

Sanitário Oeste, Natal/RN, 2013 

Palavra Citada 
Número de 

vezes 
Porcentagem 

Prevenção 7 44% 

Trabalho 4 25% 

Coletividade 3 19% 

Saúde 3 19% 

Acolhimento 2 13% 

Compreensão 2 13% 

Cuidado 2 13% 

Equipe 2 13% 

Estratégias 2 13% 

Grupos 2 13% 

Promoção 2 13% 

Qualidade 2 13% 

Saber 2 13% 

Troca 2 13% 

Fonte: ALMEIDA, 2014 

 

 

Gráfico 8 – Distribuição das Palavras citadas na primeira oficina pelos trabalhadores de saúde de USFdo 

Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2013 

 

Observamos abaixo na tabela 22 as palavras que foram circuladas devido a sua 

importância para o trabalhador de saúde 
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Tabela 22 – Distribuição das Palavras circuladas, o número de vezes que ela aparece e porcentagem, primeira 

oficina dos trabalhadores de saúde de USF do Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2013 

Palavra Circulada Número de vezes Porcentagem 

Prevenção 3 19% 

Equipe 2 13% 

Autocuidado 1 6% 

Compartilhar 1 6% 

Compromisso 1 6% 

Corresponsabilidade 1 6% 

Informação 1 6% 

Mudança 1 6% 

Objetivos 1 6% 

Promoção 1 6% 

Qualidade 1 6% 

Trabalho 1 6% 

 

 

 

Gráfico 9 - Palavras circuladas por importância e o número de vezes que ela aparece, primeira oficina dos 

trabalhadores de USF do Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2013 

 

Dando continuidade a oficina cumpriu o que foi planejado. Os participantes 

descreveram como eles compreendiam Educação em Saúde na estratégia saúde da família em 

no mínimo seis linhas, respondendo a pergunta seguinte: Como você compreende a educação 

em saúde na estratégia de saúde da família? Veremos na sequência todos os depoimentos dos 

participantes e que foram analisados quanto ao conteúdo. 
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PARTICIPANTE 1 

“A educação em saúde na ESF é compreendida como meio de levar e trazer 

conhecimentos na esfera dos objetivos da estratégia, assim como forma de discussão 

e melhoria na busca de uma melhor atuação à saúde coletiva”. 

 

PARTICIPANTE 2  

“Objetivo de ensinar sobre tudo que o termo saúde engloba dentro da ESF para que 

todos tenham a compreensão sobre o processo de saúde e doença.” 

 

PARTICIPANTE 3  

 

“Ação educativa com a comunidade com a finalidade de trocar conhecimentos 

relacionados à saúde. Feedback entre profissionais e usuários da ESF”. 

 

PARTICIPANTE 4  

 

“É um termo que envolve a promoção e prevenção em prol da população a partir da 

análise de riscos a que este está sendo exposto.” 

 

PARTICIPANTE 5  

 

“É tentar despertar a comunidade através da apropriação do outro cuidado ou seja 

entender que é para se prevenir das possíveis comorbidades.” 

 

PARTICIPANTE 6  

 

“A educação é fundamental para nossa sobrevivência, sem ela muitas das vezes não 

conseguimos comunicação, e na saúde não é diferente. A educação em saúde nos 

mostra que precisamos saber como, quando e porque ela existe.” 
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PARTICIPANTE 7 

 

“É um mecanismo ou uma forma de aprender e ensinar como se cuida da saúde, 

porém entendo que é mais uma forma de compreender como se cuida da saúde 

também”. 

 

PARTICIPANTE 8  

“Educação em saúde na Estratégia de Saúde na minha concepção está relacionado na 

troca e produção de informação sobre a importância da promoção e prevenção a 

saúde tanto junto aos usuários como aos profissionais na perspectiva tanto do 

conhecimento do cuidado em saúde, quanto da importância da corresponsabilização 

de todos os atores (usuário, profissional e gestores)”. 

 

PARTICIPANTE 9  

 

“Educação compreende uma visão que amplia a qualidade de uma atenção à saúde. 

A estratégia de saúde trabalha o conceito de saúde de uma forma ampliada do ponto 

de vista físico, social, psicológico e econômico”. 

 

PARTICIPANTE 10  

 

“É um trabalho difícil que precisa ser desenvolvido em equipe. Deve ser realizado 

gradualmente porque procura-se modificar toda a cultura e estilo de vida dos 

indivíduos. É um processo constante e nunca finalizado. É promover conhecimento 

para os indivíduos para modificar os hábitos de vida para prevenir e promover a 

saúde”. 

 

PARTICIPANTE 11  

 

“Acompanhar CD, gestante, H.A, DIA, TB. Palestras nos grupos de gestante, HA e 

DIA”. 
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PARTICIPANTE 12  

 

“Esclarecer aos usuários de que o mais importante é a prevenção; desacostumar o 

usuário ao uso de tantas medicações, para que eles tenham uma qualidade de vida 

melhor”. 

 

PARTICIPANTE 13  

 

Deixou em branco a resposta 

 

PARTICIPANTE 14  

 

“Trabalho que tem que trabalhar em equipe fazendo o melhor para o paciente”. 

 

PARTICIPANTE 15  

 

“Eu pensava que a estratégia viera para melhoria da comunidade e unidade no 

entanto eu estava errado pois uns ficam dentro, outros fora, e nem todos 

profissionais estão dentro desta estratégia, seja administrativa ou curativa, fica muito 

a desejar”. 

 

PARTICIPANTE 16  

 

“Estreitar os laços entre escola e UBS, com o objetivo de desenvolver intervenções e 

ações conjuntas, no sentido de proporcionar melhoria e acesso direto a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas”. 
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Tabela 23 - Análise de frequência da ocorrência das categorias resultantes da fala dos trabalhadores de USF do 

Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2013 

CATEGORIAS FREQUENCIA 

Educação 9 

Estratégia Saúde da Família 6 

Conhecimento 4 

Saúde Coletiva 3 

Cuidado 3 

Informação 3 

Qualidade 3 

Equipe 3 

Feedback profissionais e usuários 2 

Comunidade 2 

Gradualmente 2 

Risco 1 

Corresponsabilização 1 

Ampliada 1 

Fonte: ALMEIDA, 2014 

 

Foram bastante dispares os saberes sobre o conteúdo já exposto dos profissionais que 

participaram da dinâmica, mas todos demonstraram vontade de educar, transmitir 

ensinamentos sem considerar muito o conhecimento prévio da população, sua 

historicidade.  

Seguimos, no segundo momento, trabalhando educação em saúde trazendo 

concepções teóricas e metodológicas. Achamos oportuno o texto de Bordenave (1997), um 

paraguaio, falecido em 2012 e que junto a Paulo Freire e Mario Kaplun foi predecessor do 

pensamento educomunicativo latino-americano. O texto utilizado chama-se ‘Alguns fatores 

pedagógicos’. O texto aborda os processos educativos de ensino-aprendizagem com destaque 

para as pedagogias da transmissão, do condicionamento e da problematização. Após a leitura 

do texto nos grupos, houve uma apresentação do que cada grupo havia entendido e comparado 
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a sua realidade e onde eles mais se identificaram. Esse momento de reflexão foi muito 

importante, pois trouxe para todos sinais de identificação com um tipo ou outro do modo de 

trabalhar, uma aproximação com o conhecimento científico. Muitos reconheceram a 

pedagogia da transmissão muito presente no seu trabalho, que por nós já era esperado, já que 

fomos formados em escolas que utilizavam metodologias bem tradicionais, distantes de uma 

pedagogia crítico-social, Saviani (2007). 

Aplicamos no terceiro momento da oficina a dinâmica “Aprendendo a conviver” 

mantendo a mesma divisão dos grupos. Foi realizada uma leitura de um texto sobre as 

Olimpíadas especiais de Seatle, 1992, que contava sobre uma competição entre nove 

participantes todos com deficiência mental ou física de uma corrida de cem metros. Na 

largada um deles caiu não podendo continuar e todos os demais participantes pararam e 

voltaram. Ajudaram o companheiro, deram as mãos e terminaram a competição todos juntos 

até a linha de chegada. Foram longos os aplausos do público presente. E as pessoas que 

estavam ali, naquele dia, repetem essa história até hoje. Por que? Porque lá no fundo nós 

sabemos que o que importa nesta vida, mais do que ganhar sozinho, é ajudar os outros a 

vencer, mesmo que isso signifique diminuir o passo e mudar o curso.  

Após a leitura, os grupos colocaram por ordem de importância os valores escolhidos.  

Tabela 24 - Resultados da Dinâmica Aprendendo a conviver “Em busca do coração”, 1ª Oficina com 

trabalhadores de USF do Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2013. 

GRUPO 1 GRUPO2 GRUPO 3  

liberdade humildade superação  

respeito solidariedade mudar  

honestidade fraternidade solidariedade  

solidariedade respeito união 

igualdade superação recomeçar  

Fonte: ALMEIDA, 2014 

 

Valores como solidariedade (apareceu três vezes), respeito (apareceu duas vezes), 

superação (apareceu duas vezes) surgiram repetidos nos resultados que foram apresentados 

pelos três grupos. Em seguida deu-se uma discussão sobre valores éticos na educação e os 

valores vigentes em nossos dias. Do que é essencial em nossa vida (competição ou 

colaboração?). Como podemos trabalhar a educação em saúde centrada na cooperação para a 

resolução de problemas comuns? 
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Essa oficina se propôs a melhorar a comunicação entre equipes de trabalhadores e 

usuários, sempre mediada pelo uso do diálogo como forma de aprendizado e enriquecimento 

mútuo. 

  

3.3.1.2. SEGUNDA OFICINA – É POSSÍVEL SER GENTIL? 

 

Nós que continuamos a “entrar e sair” da USF de Nazaré há um ano e meio 

realizamos dia 11 de setembro de 2013 mais uma oficina de educação em saúde, a segunda, 

com 14 trabalhadores de saúde. O local por nós utilizado, o Espaço Eliane Laurentino, sala de 

reunião contínua a unidade de saúde e o horário foram escolhidos mais uma vez pelos 

participantes da primeira oficina.  

Marcado estava o nosso encontro para começar às 14:00 h, mas só começamos às 

14:30 horas, acolhendo os participantes que chegavam aos poucos, mas demonstrando 

expectativa e interesse pelo tema. Todas as oficinas vêm sendo realizadas com as cadeiras 

dispostas em um círculo facilitando o processo de participação do grupo nas dinâmicas 

integrativas por nós utilizadas. 

Todos acomodados. Iniciamos com uma retomada dos significados dos valores, 

trazendo para a discussão os resultados dos três grupos da última oficina. Foram selecionados, 

digitados em papel oficio, colados no mural, sendo visto pelos participantes para melhor 

discussão do tema, como mostramos abaixo na tabela 25. 

Tabela 25 – Resultados da Dinâmica Aprendendo a conviver “Em busca do coração”, 1ª Oficina com 

trabalhadores de USF do Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2013. 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Liberdade Humildade Superação 

Respeito Solidariedade Mudar 

Honestidade Fraternidade Solidariedade 

Solidariedade Respeito União 

Igualdade Superação Recomeçar 

Fonte: ALMEIDA, 2014 
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Após a discussão sobre a não existência de um valor mais importante do que o outro 

abordamos a importância dos grupos de educação em saúde, sua sempre renovação e a 

importância de se ter um espaço dialógico. Os grupos não serão finitos, sempre estarão se 

renovando. Os grupos passam, transformações acontecem e somos pouco preparados para 

servir a esse propósito. Lembremos que trabalhar com grupos não significa atender um maior 

número de pessoas e sim criar um espaço para compartilhamento de saberes entre 

trabalhadores de saúde e a comunidade. Lembremo-nos de alguns fatores terapêuticos que os 

grupos proporcionam como esperança, compartilhamento, universalidade, altruísmo 

(solidariedade), experiência do grupo, comportamento imitativo, aprendizagem e coesão 

grupal. Vasconcelos (2011) nos conta sobre a força que tem a fala dos semelhantes. 

Para trabalhar grupos destacamos a diversidade dos componentes, a compreensão da 

pluralidade, o respeito pleno ao outro, ver sempre o outro como muito importante (sentindo-se 

o outro), o diálogo não pode deixar de existir, sempre pensando no bem comum. A cultura 

local, sua historicidade sempre devem estar em destaque, relevantes quando da realização de 

ações concretas pelos grupos. 

Dando continuidade a nossa oficina iniciamos o treinamento de habilidades com a 

Técnica de ensino-aprendizagem com foco na problematização. O arco de Maguerez foi 

devidamente discutido e aplicado pelo grupo. 
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Figura 2 – Arco de Maguerez 

 

Foi feita a leitura de uma situação fictícia da realidade local de uma Unidade de 

Saúde da Família, seguida de questionamentos para identificar pontos chaves. Logo após, 

cada componente consultou o referencial teórico disponível acerca do tema (teorização), 

simbolicamente representado pela música “Gentileza” de Mariza Monte (Anexo B). 

Contamos aos presentes na oficina que no dia 17/12/1961 aconteceu a Tragédia do Gran 

Circus Norte-Americano que foi considerada uma das maiores fatalidades em todo o mundo 

circense. Neste incêndio morreram mais de 500 pessoas, a maioria, crianças. Diante de 

tamanha tragédia surgiu um consolador voluntário, um empresário chamado Datrino, que 

devido a um chamado espiritual decidiu mudar sua maneira de viver. Seguiu confortando os 

familiares das vítimas do incêndio com suas palavras de bondade. Daquele dia em diante, 

passou a se chamar "José Agradecido", ou "Profeta Gentileza". Foi um momento de muito 

crescimento espiritual para todos que estavam participando da oficina 

Todos cantaram a música “Gentileza” (Anexo B) e os questionamentos continuaram: 

O amor liberta? Gentileza gera gentileza? Momentos da apropriação e incorporação de 

conhecimentos foram surgindo, habilidades e atitudes, transformados em elementos ativos da 

transformação social. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9dia_do_Gran_Circus_Norte-Americano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9dia_do_Gran_Circus_Norte-Americano
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O que percebemos nesse momento da oficina foi segundo (FREIRE, 2011, p.81) um 

ensaio para “tentar a conscientização dos indivíduos com quem se trabalha, enquanto com 

eles também se conscientiza, este e não outro nos parece ser o papel do trabalhador que optou 

pela mudança”. 

Eles foram pensando, percebendo, apropriando-se de conceitos, em como 

exercitavam a gentileza na sua prática diária e como ela poderia ser melhor desenvolvida, na 

sua comunidade e na sua vida. Foi um despertar para o ser mais. Nessa perspectiva, podemos 

dizer que “A finalidade maior é promover através do estudo, uma transformação, mesmo que 

pequena naquela parcela da realidade” (BERBEL, 1999, p.128). 

 

3.3.1.3. TERCEIRA OFICINA – EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE 

 

Quando nos reunimos com 14 trabalhadores de saúde para realizar a terceira oficina 

o objetivo principal era modificar a realidade e refletir sobre os sujeitos das práticas sociais 

com foco na Educação Popular. No primeiro momento fizemos a acolhida dos participantes 

da oficina e mostramos o conteúdo programático. Iniciamos a aplicação da técnica TALP 2 

(Apêndice D) como já explicado na primeira oficina e utilizamos como termo indutor a 

“Educação Popular em Saúde na Estratégia de Saúde da Família”. Demos sequência com a 

seleção da palavra mais importante, de maior significado para o participante. 

 

Tabela 26 – Distribuição das Palavras Citadas com o Mote durante a Terceira oficina com trabalhadores de USF 

do Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2013 

Palavra Citada Número de Vezes Porcentagem 

Acolhimento 6 43% 

Educação 4 29% 

Escuta 4 29% 

Orientação 4 29% 

Conscientização 3 21% 

Aceitação 2 14% 

Compreensão 2 14% 

Conhecimento 2 14% 

Humanização 2 14% 

Prevenção 2 14% 

Respeito 2 14% 
Fonte: ALMEIDA, 2014 
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Gráfico 10 – Palavras Mais Citadas com o Mote durante a Terceira oficina com trabalhadores de USF do 

Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2013 

 

 

Tabela 27 – Distribuição das Palavras Circuladas com o Mote durante a Terceira oficina com trabalhadores de 

USF do Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2013 

Palavra Circulada Número de Vezes Porcentagem 

Acolhimento 2 14% 

Humanização 2 14% 

Compreensão 1 7% 

Conscientização 1 7% 

Educação 1 7% 

Escuta 1 7% 

Ética 1 7% 

Linguagem 1 7% 

Prevenção 1 7% 

Saberes 1 7% 

Satisfação 1 7% 

Sofrimento 1 7% 
Fonte: ALMEIDA, 2014 

 

 

Solicitamos aos participantes que descrevessem em seis linhas no mínimo qual era o 

seu entendimento sobre educação popular em saúde na estratégia saúde da família. Obtivemos 

os resultados a seguir: 
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PARTICIPANTE 1 

 

“Entendo que é o profissional atuante, que aproveitando a cultura do paciente o 

mesmo passa a orientar de acordo com a cultura dele”. 

 

PARTICIPANTE 2 

 

“Orientação, mostrar exemplo, ex: as condições salariais, conhecer a família”. 

PARTICIPANTE 3 

“Educar com ações. Prevenções, como, saúde da criança, adulto, adolescente etc. 

Formação de grupos de gestantes. Hipertensão. Diabéticos. Acompanhamentos”. 

 

PARTICIPANTE 4 

Não escreveu 

  

PARTICIPANTE 5 

 

“É uma maneira de transformar o saber da população em relação a saúde, ao 

cuidado. Acredito que com a conscientização, mostrando como funciona e como 

deve funcionar a educação popular em saúde na ESF ficará mais clara para aqueles 

que trabalham e para aqueles que procurarem seus serviços”. 

 

PARTICIPANTE 6 

 

“É tentar respeitar todas as crenças e acrescentar, digo, somar junto com a educação 

formal a resolutividade das práticas de saúde juntamente com a comunidade”. 

 

PARTICIPANTE 7 

 

“É estar sempre pronto para ouvir e procurar colocar-se no lugar do outro, sendo 

assim, respeitando e orientando quais os seus direitos e deveres”. 
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PARTICIPANTE 8 

 

“Conscientizar a população aquilo que vai lhe trazer o bem para todos, as 

orientações a cuidar do bem estar de todas as famílias. Fazer exames anualmente”. 

 

PARTICIPANTE 9 

 

“Trabalhar com prevenção sobre a saúde. Ensinar melhores condições para eles, 

avisar as condições de vida, ter boas. Ter boas condições para com a família”. 

PARTICIPANTE 10 

 

“Eu como profissional tenho que mudar os meus hábitos, a minha maneira de agir 

para ter capacidade na maneira de conseguir intervir nas orientações aos usuários, 

para que eles consigam assimilar as minhas orientações, a minha maneira de 

desenvolver as minhas estratégias”. 

 

PARTICIPANTE 11 

 

“Forma de educar (fazer compreender) levando em consideração os conhecimentos 

prévios dessa comunidade. É preciso que a equipe antes de querer repassar 

informações, tente entender o que essa população conhece do assunto e quais as suas 

necessidades que pode ser diferente do que a equipe deseja”. 

 

PARTICIPANTE 12 

 

“A comunicação deve ser de fácil entendimento, em que a equipe fale a mesma 

língua, para que a mensagem tenha o mesmo objetivo”. 

 

PARTICIPANTE 13 

 

“Nas famílias temos que dar um bom acolhimento, sempre cumprindo com nossas 

obrigações, dentro das nossas condições de trabalho, em parceria com nossos 

companheiros de trabalho e junto ao gestor, procurando dar sempre o melhor”. 
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PARTICIPANTE 14 

 

“Formando grupos da clientela que serão usuários da estratégia de saúde da família, 

procurando esclarecer sobre as doenças que afligem a população, como diabetes, 

hipertensão, a doença cárie que é muito importante para uma boa saúde, 

desacostumando a forma que procuram que é os remédios. Procurando ajudar de 

forma que eles possam ter uma boa qualidade de vida”. 

 

No segundo momento denominado de estudo dirigido, os participantes foram 

divididos em três grupos, onde ocorreu a leitura e discussão do texto. O texto selecionado foi 

“Educação Popular”, de Vasconcelos (2010). Foram entregues perguntas para o estudo 

dirigido como: O que é educação popular em saúde? Como trabalhar Educação Popular? 

Quando trabalhar? Onde trabalhar? Na sequência foi feita uma síntese do texto, escolhido um 

relator e em seguida foi apresentada por cada representante de grupo para o grande grupo. 

Continuando a oficina realizamos também a Dinâmica: “O cesto de lixo” durante 20 

minutos. Solicitamos que cada participante escrevesse em um dos três papéis que recebeu: A- 

o nome de uma pessoa que é importante para a sua vida, B - o nome do bem material mais 

importante que possui e por último C - o nome de um lugar que considere que é importante 

para a cidade onde você mora. Pedimos aos participantes que imaginassem estar passando por 

uma dificuldade e que por isso devessem escolher um desses três papéis para descartar, 

jogando-o no cesto de lixo. Depois que cada participante descartou o seu papel, pedimos para 

que descartassem um segundo cartão. Finalizando os participantes ficaram com um papel na 

mão e contaram para o grande grupo o motivo da sua escolha. Enfim, essa dinâmica levou o 

grupo a refletir sobre o que realmente importa para nossa vida, o que consideramos como 

patrimônio e as facilidades/dificuldades que temos ao nos desfazermos de algo que é valioso. 

No terceiro e último momento da oficina fizemos a leitura do texto “A Canoa”, 

(FREIRE, 1996).  

A Canoa 

 Em um largo rio, de difícil travessia, havia um barqueiro que atravessava as pessoas 

de um lado para o outro. Em uma das viagens, iam um advogado e uma professora. 

Como quem gosta de falar muito, o advogado pergunta ao barqueiro: 

- Companheiro, você entende de leis? 

- Não, respondeu o barqueiro. 

- E o advogado compadecido: É uma pena, você perdeu metade da vida. 

- A professora, muito social, entra na conversa: 

- Seu barqueiro, você sabe ler e escrever? 

- Também não, respondeu o barqueiro. 

- Que pena! Condói-se a mesma – Você perdeu metade de sua vida! 

Nisso chega uma onda bastante forte e vira o barco. 

Barqueiro preocupado, pergunta: 
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- Vocês sabem nadar? 

- Não!!! Responderam o advogado e a professora, rapidamente. 

- Então ...disse o barqueiro... é uma pena – VOCÊS PERDERAM TODA A 

VIDA!!!! 

- Pense nisso e valorize todas as pessoas com as quais tenha contato. 

 

 

Trabalhamos o texto em três grupos no final da oficina. Comunicação nos grupos foi 

surgindo mediada pelo uso do diálogo baseado na educação popular em saúde. Ficou bastante 

claro para todos de que não existe saber maior ou menor e sim saberes diferentes (FREIRE, 

2011). Cada pessoa, cada ser humano, todos, sem exceção, tem algo diferente a ensinar ao 

outro. Nós trabalhadores de saúde temos muito que aprender com o outro. Na nossa prática, 

nas atitudes diárias percebemos isso claramente com o empoderamento dos trabalhadores e 

usuários dos serviços de saúde. 

 

3.3.1.4. QUARTA OFICINA – IDENTIFICANDO AS REDES SOCIAIS DE APOIO AOS DIABÉTICOS NO 

TERRITÓRIO 

 

Acolhemos os participantes da quarta e última oficina. 

Discutimos com os profissionais durante a oficina os textos “Ecomapa” 

AGOSTINHO (2007) e “A família como foco da atenção primária à saúde”, CHAPADEIRO 

(2011). 

Essa técnica de avaliação familiar que identifica as relações e ligações com o meio 

onde o sujeito habita, será por nós utilizada para identificarmos as possíveis redes de apoio 

social aos grupos de diabéticos. 

Após a leitura do texto e discussão, realizamos a prática para construção do 

Ecomapa. Foi uma participação bastante ativa de todos os participantes, mostrando toda a 

rede de apoio social existente no bairro de Nazaré. 

A construção do ECOMAPA, das redes de apoio social aos diabéticos, indicando sua 

rede de relacionamentos e apoio, caracterizando essas relações resultou nesse desenho 

exposto abaixo: 
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Figura 3 – Ecomapa dos grupos de diabéticos construído pelos trabalhadores de saúde de USF do 

Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2013 

Como vimos na figura 3, o ECOMAPA representa o grupo de diabéticos no seu 

centro e a “qualidade” das relações com esse mesmo meio. Ele mostra os tipos de 

intervenções que o grupo necessita em determinada fase do deu desenvolvimento, nas suas 

relações do cotidiano. 

Foram citados vários equipamentos sociais que definiremos a seguir. Alguns com 

mais influência e outros nem tanto. Exemplificaremos alguns: CRAS, SUVAG, CEDUC, 

CEMURE, ARSBAN, FAMÍLIA, VIZINHOS, IGREJA, TRABALHO, ESCOLAS, 

CENTRO SOCIAL MARLI SARNEY, USF do bairro NAZARÉ. Foi surpreendente a 

diversidade e quantidade de órgãos que fizeram parte do ECOMAPA. 

 

3.3.2 AS RODAS DE CONVERSA COM OS GRUPOS PORTADORES DE DIABETES 

 

As rodas de conversa aconteceram uma vez ao mês para duas equipe e com intervalo 

de 15 dias para outra, totalizando como planejado a realização de nove rodas. Não 

especificaremos durante a contação da roda de conversa sobre qual equipe estamos nos 

reportando, apenas colocaremos em ordem cronológica dos acontecimentos. Todas foram 
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realizadas no USF do bairro Nazaré, no espaço Eliane Laurentino, com o nome de grupo de 

autocuidado de diabetes. 

 

Roda de conversa 1 – Como cuidar do pé diabético. 

 

Figura 4 – Verificação de glicemia antes da roda 

Fonte: Arquivo particular 

 

As pessoas chegaram à unidade em resposta ao convite dos agentes de saúde que 

foram em suas residências, pois percebemos que elas não compareciam se esse convite não 

acontecesse dois ou três dias antes do evento. 

A roda de conversa iniciou após a verificação da pressão arterial, peso, estatura, 

circunferência abdominal e verificação de glicemia digital de cada participante. Foi calculado 

o IMC de todos e os resultados foram registrados nos cartões de cada um. Foi um momento de 

acolhimento onde os participantes começaram a chegar, um a um, de duplas e assim foram 

aguardando os demais. Os participantes trocaram ideias e o momento refletiu uma integração 

bastante agradável após um ano de convivência mensal do grupo. 

A profissional da equipe resgatou um ano de trabalho com o grupo denominado de 

“autocuidado de diabetes”. Questionamos em momentos anteriores alguns profissionais sobre 

o nome do grupo ser apenas autocuidado. Achamos que já estava mais do que na hora de sair 

da limitação da informação e partir para a formação desses sujeitos Bem, seguiu-se um 

desabafo da profissional que conduzia o grupo, sobre a pouca frequência dos participantes que 

a fez pensar até em desistir de chamá-los para a roda de conversa. Resgatou os acordos que 
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foram feitos no início do grupo, há um ano. Interessante lembrar como as pessoas escutam. 

Receptivas, aparentemente, e sem questionar nada. A profissional referiu sobre o kit de 

cuidado dos pés que os profissionais tinham se cotizado e comprado para os pacientes e que 

eles utilizassem o material. Será esse o comprometimento que a educação popular almeja dos 

trabalhadores de saúde? O kit era composto de bacia, toalha, lixa e espelho. Chamou uma 

participante do grupo para demonstrar como ela havia aprendido em rodas anteriores a cuidar 

dos pés. Pensou numa avaliação conjunta do aprendizado.  

A participante iniciou demonstrando tudo lentamente e explicou a razão de cada 

passo dos cuidados com os pés que foi realizando. Havia realmente aprendido e estava 

demonstrando tudo corretamente. A profissional foi dialogando com os presentes e eles 

sabiam o motivo da realização da técnica. Continuou a transmissão de conhecimentos pela 

profissional, que uma vez ou outra, questionava os presentes. Ela tinha vontade de dialogar e 

participar mais na roda, mas o seu poder de conhecimento calava os educandos. Na nossa 

transcrição das gravações foram seis páginas e meia de fala dos educadores contra duas 

páginas e um terço de fala dos educandos. Mesmo com a fala longa do profissional, uma 

participante da roda falou sobre ter diabetes e trouxe seu problema para a roda: 

 

“...Outra coisa, quem tem essa taxa não pode ter alegria, não pode ter emoção, 

preocupação, e eu tenho tudo isso. Eu tenho raiva, quase todos os dias...a minha vida 

eu já perdi até o jeito de viver. 

Estou cheia de empréstimo, minha gente, estou sem condições nem de comprar um 

medicamento para mim ... porque eu não tenho dinheiro, não tenho condições de 

nada, meu filho me deixou de estar pedindo esmola.(mãe de usuário de droga)” 

 

A profissional que conduzia a roda ressaltou a coragem da mesma expor problemas 

tão íntimos e propôs ao grupo que desse sugestões de como poderiam ajudar a colega. Aqui a 

educação popular nos mostrou um caminho onde deveriam ser mais trabalhados essa angústia 

e a perplexidade de todos da roda diante desse depoimento (VASCONCELOS, 2011). O 

educador deveria ter explorado mais esse momento tão real, transformando-o num diálogo, 

conduzindo-o para um processo educativo e tornando-o mais leve. É nesse cenário que a 

educação popular deveria se fazer presente, ajudando ao grupo superar esse biologicismo tão 

frequente em nossas rodas de conversa. Esses momentos devem ser todos utilizados pelo 

educador, já que é essa sua função profissional. A reunião terminou com todos 

comprometidos em ajudar materialmente a colega e também para convidar outros diabéticos 

para compareceram a próxima roda de conversa que aconteceria no próximo mês. 
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Nessa roda participou enfermeiro, um técnico de enfermagem, dois agentes 

comunitários de saúde.  

 

 

Roda de conversa 2 – Educadora Física agita a roda. 

 

Figura 5 – Foto para lembrança após a roda 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

A roda iniciou com a enfermeira da equipe dando as boas vindas, relembrando os 

acordos de horários, respeito à fala dos colegas e apresentando a convidada do NASF, que era 

uma educadora física. A enfermeira colocou da seguinte forma: 

  

“É ela que vai falar sobre atividade física, diabetes ... depois a gente faz aquela 

mesma estorinha, todo mundo conversa, vocês também podem perguntar logo a ela. 

Bem interativo, não é só ela falando. E outra coisa também, a gente vai combinar o 

que é que a gente vai falar na próxima reunião. Falar não, trocar ideias. E obrigado 

logo por ter vindo...”(enfermeira da equipe). 

 

A educadora física seguiu falando e perguntando, esclarecendo sobre atividade física, 

seus benefícios, explorando os conhecimentos de todos e passando informações bastante 

interessantes. Não sei se era aquilo mesmo que eles queriam ouvir, mas participaram até o 
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final, respondendo as perguntas e participando do diálogo. A educadora perguntou o que eles 

achavam que era atividade física e um participante colocou em voz alta no grupo:  

“O que eu acho é uma grande vantagem pra gente nova, pra quem tem condição. Eu, 

vontade em cima de mim não me falta, só não vou, só não estou nisso há muito 

tempo porque eu sofro muito das minhas pernas. Tem uma dor muito forte no meu 

joelho. E eu só tenho medo de fazer e dar um ‘troço’ e não poder chegar nem perto 

do meu povo” (participante, mulher, 71 anos). 

 

Outra participante respondeu simples assim: 

 

“É aquela pessoa que fica paradona, não faz nada. Ai eu comecei a cair e deixei de 

caminhar. Deixa eu ficar em casa mesmo que é melhor” ( participante, mulher 64 

anos). 

 

A roda de conversa se transformou numa exposição dialogada. Momentos como esse 

que mostraremos a seguir nos fez refletir sobre o respeito ao saber do outro. O quanto é 

profundo o abismo entre nós profissionais de saúde e a população. Aprendemos a força que 

tem a atenção e a compreensão no alívio do sofrimento e na nossa busca diária de melhores 

soluções para promover a saúde. A educadora disse a uma participante que não pensasse dessa 

maneira, procurasse ver o lado bom da atividade física e que naquele dia, após suas 

explicações ela iria mudar seus conceitos, a partir daquela reunião. 

 

Figura 6 - Exposição dialogada 

Fonte: Acervo da pesquisadora 
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Não nos esqueçamos de que a educação popular deve valorizar sobretudo o ser 

humano. Lembremos que o outro tem conhecimento, tem história de vida, tem vontade de ser 

mais e não seria numa única reunião e pela vontade de um profissional de saúde estalando 

seus dedos que essa pessoa mudaria sua maneira de ser. Educação popular se faz em grupo, 

com relações horizontais e muito lentamente, sem pressa (CRUZ, 2011).  

Essa roda encerrou com um lanche e os participantes interessados e pensativos em 

dar início a prática de atividade física. Tivemos a presença do enfermeiro, um técnico de 

enfermagem e três agentes comunitários de saúde. 

 

Roda de conversa 3 – Filme Godofredo 

 

Essa foi uma roda bem diferente, sem aquela pedagogia da transmissão que tanto 

cansa os participantes. Aproximou o grupo durante a dinâmica que foi realizada, deixando o 

grupo mais homogêneo em suas relações pessoais. A técnica do áudio visual também prendeu 

a atenção dos participantes e seu aprendizado foi bem mais significativo segundo 

depoimentos que veremos. Após a acolhida tivemos que mudar a disposição das cadeiras da 

posição circular para a de cinema tradicional. O filme contou sobre um homem, Godofredo, 

obeso, que por desconhecimento não praticava atitudes saudáveis no seu dia a dia. Comia 

exageradamente, não fazia atividade física, era estressado e fazia muitas outras ações 

desregradas, pondo em risco sua qualidade de vida. A enfermeira conduziu o diálogo sobre o 

filme e ouviu as explicações dos presentes no grupo, suas opiniões e até mesmo alguns se 

identificando com atitudes não saudáveis de Godofredo. 

Na sequencia modificamos a disposição das cadeiras para formar um círculo 

novamente ao redor de uma grande mesa. Foram espalhadas em cima da mesma revistas, 

colas, tesouras, lápis de cor, canetas hidrocor, papel ofício, lápis de desenho, pincel e tintas 

guache. Os participantes do grupo timidamente se aproximaram da mesa e ainda ficaram um 

pouco inibidos. A orientação foi para que com aquele material dissesse o que significava a 

diabetes para ele. Utilizando o material livremente, a sua escolha. Tentou-se ali realizar uma 

educação para um homem sujeito, e não para um homem objeto (FREIRE, 2011).  
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Roda de conversa 4 – Roda de Alimentação. Aprendendo a fazer sopa. Equipe Ar 

 

 

Figura 7 - Experimentando uma sopa saudável 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

A nutricionista do NASF foi convidada pela enfermeira para falar sobre como 

preparar uma sopa saudável. Dessa roda participaram a nutricionista, a enfermeira da equipe, 

agentes comunitários de saúde, enfermeirandas, técnicos em saúde bucal e a dentista.Quando 

ouvimos o título da roda achamos banal, mas qual não foi nossa surpresa quando a oficina 

começou. A princípio a sopa seria preparada pelos participantes do grupo, mas por não ter 

ambiente (cozinha muito pequena) adequado para preparação de alimentos na unidade de 

saúde foi suspensa essa parte da roda. A sopa foi feita pelos profissionais em outro local, mais 

adequado em se tratando de higiene alimentar, e trazida pronta para a reunião. Todos 

provaram da sopa em pleno calor das 15:00 horas de uma tarde de verão nordestino. Em 

seguida iniciou-se um momento de perguntas e respostas de como eles faziam a sua sopa em 

casa e quais ingredientes usavam. Foi tudo registrado em uma folha de papel madeira, colada 

na parede, através de questionamentos de uma enfermeiranda aos participantes. Ingredientes 

dos mais variados, inusitados, foram surgindo, uns mais e outros menos calóricos. A roda 

circulou, esquentou e o eixo central foi a nutricionista que chegou para fazer uma avaliação de 

tudo o que foi escrito. Um debate com momentos bastante acalorados, quentes em todos os 

sentidos, de olhares surpresos e cheio de descobertas por parte do grupo. Teve até participante 
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defendendo costela bovina na sopa e ainda dizendo que era carne magra, sem gordura e 

variados temperos químicos prontos disponíveis no comercio alimentar. 

A nutricionista foi observando a fala dos participantes, analisando, cuidadosamente 

explicando e sem desmerecer tradições culturais (Vasconcelos, 2010) o uso de ingredientes 

mais adequados para realização da sopa. Foi uma discussão muito produtiva e que resultou em 

vários esclarecimentos para todos da roda. 

 

Roda de conversa 5 – Dinâmica: Significado da diabetes para você? Equipe Água 

 

Iniciamos essa roda de conversa com uma recepção bastante simpática. Lembramos 

mais uma vez sobre nossos acordos de ficar em silêncio e respeitar a fala do outro. 

Tentaremos realizar uma atividade que desenvolva o sujeito levando-o a superar situações que 

limitem a sua felicidade, contribuindo para um viver o mais tranquilo possível. 

Modificamos a disposição das cadeiras para formar um círculo ao redor de uma 

grande mesa. Foram espalhadas em cima da mesa revistas, colas, tesouras, lápis de cor, 

canetas hidrocor, papel ofício, lápis de desenho, pincel e tintas guache. Os participantes do 

grupo tímidamente se aproximaram da mesa e ainda ficaram um pouco inibidos. A orientação 

foi para que com aquele material dissesse o que significava a diabetes para ele. Utilizando o 

material livremente, a sua escolha. Os participantes após o término do seu trabalho foram 

levantando dos seus assentos e explicando sua colagem ou desenho, como vemos a seguir: 

  

Figura 8 – Oficina de desenho e colagem 

Fonte: Acervo da pesquisadora 
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Figura 9 – Oficina de desenho e colagem 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

 

Figura 10 – Explicando o significado do diabetes na sua vida 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

Roda de conversa 6 – Prevenção de Quedas com a fisioterapeuta 

Quando os participantes do grupo foram chegando para a reunião notaram objetos 

perigosamente espalhados pelo chão, como tapetes, baldes, vassouras, pano de chão, 

brinquedos, etc. Causou uma desconfiança geral e todos foram logo comentando sobre o fato. 

Iniciou-se após a chegada de todos uma roda de conversa bastante animada com a 
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fisioterapeuta. Ela fez perguntas sobre quedas, quem já havia caído e quebrado algum osso, 

etc. Foi orientando e interagindo bastante com todos do grupo, risadas foram ouvidas sobre 

escorregar com uma cera de limpar assoalho. Quedas dentro de banheiro e colocação de 

barras de segurança para ajudar em caso de acidentes. 

Após um diálogo bem participativo a fisioterapeuta demonstrou e realizou com todo 

o grupo uma prática de alongamento para ser realizada ao acordar e ainda na cama. Todos 

participaram da atividade e gostaram muito de praticar o alongamento ensinado pela 

fisioterapeuta. Temos aqui um excelente modo de realizar ações educativas usando 

metodologias participativas levando a reflexões críticas pessoal e no grupo. Abaixo 

fotografias demostrando a atividade.  

 

Figura 11 - Alongamentos para prevenção de quedas 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

Roda de conversa 7 – Dinâmica: Significado da diabetes para você? Equipe Ar 

Nessa roda, muitos educandos mostraram um saber que devemos valorizar cada vez 

mais no nosso processo diário de trabalho. São pessoas com saberes diferentes e com outros 

interesses, mas que lutam diariamente enfrentando problemas reais, sempre a procura de 

significados para sua vida, transpondo limites e buscando um viver mais feliz. 
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A fala dos orientandos foi gravada e depois transcrita. Os depoimentos foram uma 

grande surpresa para todos, como vimos nos desenhos e colagens. Seguimos agora na nossa 

pesquisa com a escrita, desenhos dos autores, suas criações e as falas por nós transcrita:  

 

 
Figura 12 - Colagem do orientando 1 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

 

 
Orientando 1 – Tomar um banho pra se refrescar. Essa outra aqui, caminhou, 

cansou, coitado chegou em casa foi (...) se alimentar porque estava fraco da 

caminhada que fez. Esses são os alimentos que todos eles queriam. Feijão, porque o 

feijão tem muita proteína, tem cálcio, tem tudo pra quem está fraco ter uma boa 

alimentação. Diabetes. Aqui são as frutas que ela vai comer. A maçã. 

 

Orientador – Essa alimentação dela é saudável? 

 

Orientando 1 – É. Feijão é uma alimentação saudável. Porque a gente precisa do 

feijão que tem muito cálcio. A gente sem se alimentar com o feijão, o corpo da gente 

fica muito fraco. E o feijão, ajuda, o feijão preto inclusive, porque esse aqui é 

carioca. O feijão preto especialmente. 
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Enfermeira - E o pé aí, o detalhe do pé? Só o pé? 

 

Orientando 1 – Esse aqui é porque o dedo do pé está ferido, está ferido no canto do 

dedo aí ela está andando de ponta de pé. É por que não pode firmar o pé no chão. 

 

Enfermeira – Porque ficou ferido? 

 

Orientando 1 – Porque não se cuidou. (APLAUSOS) 

 

Pesquisadora – Tem mais alguém que quer vir explicar o desenho/colagem? 

 

 

Figura 13 – Colagem do orientando 2 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

Orientando 2 – Isso aqui não é bom pra gente comer, a gente que é diabético não 

pode comer isso, não. Prejudica, prejudica por causa da diabetes. Por causa da 

gordura, né? 

 

Enfermeira – Que produto é esse? O que é isso aí? 

 

Orientando 2 – Isso aqui é .... 

 

Enfermeira – A gente que está longe não está vendo direito. 

Orientando 2 - Isso aqui é a mortadela, é aquela mortadela que tem aquele toucinho, 

aquele negócio. Isso aqui é aquele salame. Um negócio que eu digo ... pronto , é isso 

aí. 

 

Pesquisadora – Alguém quer completar alguma coisa da alimentação? 

(APLAUSOS). Mais um participante, vamos... 
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Figura 14 - Colagem do orientando 3 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 
Orientando 3 – Meu desenho é esse. Aqui é uma salada, que é favorável para nossa 

saúde. É um alimento especial para cada um de nós. A gente tem que se alimentar 

bastante de verdura, que é um alimento muito bom para nossa saúde. E essa é uma 

torta que contém muito doce, chocolate, é prejudicial, aumenta a glicose, aumenta 

tudo o que não presta para o nosso organismo. Se comer muito açúcar, massa, isso 

não é bom para o sangue, vira gordura no sangue, entope as veias. Entendeu? É 

prejudicial demais. Já é prejudicial demais pra quem tem saúde, imagine pra nós que 

somos diabéticos, não deve. Apesar de que eu sou meio desobediente. Aqui e acolá 

eu saio. Risadas... O que eu estou falando tem coisa ali que acontece com a gente. 

Queimação nos pés, é... aqui,  acolá tem um pontada nos dedos, sem ver de que, 

coisa que eu não faço há muito tempo é caminhada, o exercício que eu faço é só em 

casa. Mesmo que a gente tenha saúde a gente deve cortar o açúcar, a massa. Isso 

aqui é muito bom, a gente deve se alimentar da salada, da fruta. (APLAUSOS). 

 

 

 
Orientando 4 – Alface, laranja, tomate. 

 

(APLAUSOS) 
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Figura 15 - Colagem do orientando 5 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

 
Orientando 5 – Vou começar pela boca. O diabético tudo tem a ver com a boca. 

Problema da nossa boca, a saliva. Limpar bem a nossa boca, a língua, os dentes. 

Aqui tem fruta, mamão, toda fruta que ele pode. Aqui tem a salada. E aqui tem um 

bolo. Esse bolo é que tá meio complicado. São as tentações que aqui e acolá a gente 

se atenta nelas. A gente dá uma escorregadazinha e come alguma coisa, mas sabendo 

que prejudica a nossa saúde, que é prejudicial. A boca principalmente. A boca é por 

onde a gente ingere tudo, tem que cuidar bem da nossa boca. O dentista explicava 

sempre pra gente limpar a língua, escovar os dentes bem escovados. É isso mesmo. 

(APLAUSOS) 
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Figura 16 – Colagem do orientado 6 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

 

Orientando 6 – Aqui são os pés do diabético, aqui está explicando tudo. Verruga, 

tudo que entra pelos pés do diabético, deve ter muito cuidado com os pés. Sempre 

comer coisa integral que é bom para a saúde. 

 

(APLAUSOS) 

 

 
Figura 17 - Colagem do orientando 7 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 
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Orientando 7 – Na foto um homem já está com o pé pra cima, diabético, o pé 

doendo e já tem que se cuidar. 

 

(APLAUSOS) 

 

Figura 18 - Colagem do orientando 8 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

Orientando 8 – Proteger o pé. Tomar o remédio na hora certa. Esse aqui é o 

exercício. 

 

Terminada a roda de conversa construímos um corpus com os textos escritos pelos 

usuários e criamos categorias, finalizando com uma análise de ocorrência. Vejamos tabela 28: 

Tabela 28 - Análise de ocorrência sobre temas relevantes para os participantes dos grupos de 

diabéticos de USF do Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2013 

CATEGORIAS FREQUENCIA 

Alimentação 21 

Doença DM 10 

Higiene 7 

Momentos de Fraqueza  5 

Atividade Física 3 

Medicação 1 

Fonte: Acervo pesquisadora 

A alimentação é um dos pontos mais relevantes para o diabético, seguido da própria 

doença, sua higiene e os momentos de fraqueza (fugidinhas, desobediências, escapadas, 

escorregadinhas, etc) da dura rotina da dieta para pessoas de baixo poder econômico. 
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Tamanha é a infelicidade que muitos usuários sentem devido ao “não pode isso, não pode 

aquilo” na sua alimentação, que nos vemos inúmeras vezes sem opções e com dificuldade de 

trabalhar esse grupo de acordo com sua realidade, (VASCONCELOS, 2010). Muito difícil, 

reconheço, trabalhar um grupo de diabéticos com baixo poder econômico à luz da educação 

popular em saúde. Destaque para como a medicação não é relevante, já que eles não se 

sentem doentes. A atividade física mostra, quando confrontada com os resultados do perfil 

dos educandos, no início dessa pesquisa, como ela não é julgada por eles importante e aparece 

sem muito destaque em ambas as avaliações. 

  

Roda de conversa 8 – Dinâmica: Significado da diabetes para você? Equipe Terra 

 

Mais uma roda de conversa começou. Essa equipe realizou a dinâmica sobre “qual 

era o significado da diabetes para você”. Foi entregue material de pintura, colagem e desenho 

para que todos usassem livremente, de acordo com suas habilidades manuais e criatividade. 

Depois de concluído seria apresentado o trabalho de quem quisesse para o grande grupo ou 

podia ficar somente exposto sem maiores explicações. Foi utilizada uma metodologia bem 

participativa para que todos tivessem oportunidades iguais de desenvolvimento.  

Curiosamente, notamos que todos os participantes colocaram os seus nomes e 

escreveram alguma frase sobre diabetes nos seus trabalhos revelando um desejo de serem 

identificados. Destacamos nas falas deles ao exporem os trabalhos uma tristeza profunda 

quanto ao impedimento de comer alguns alimentos. Observamos outros depoimentos com 

características de revolta em suas falas. 

Uma participante que está perdendo a visão por causa da diabetes fez um depoimento 

para o grupo contendo uma mensagem de muito otimismo e fé de que vai superar a situação 

causada pela doença. Ela utiliza uma lupa para realizar algumas atividades que exijam maior 

detalhamento. É o saber popular contribuindo para a construção das redes de apoio nos 

grupos. O apoio do semelhante tem uma força que nenhum saber científico consegue superar. 

Encerramos a realização da dinâmica com uma avaliação positiva feita pelo grupo. 
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Figura 19 – Participantes da Roda durante a dinâmica 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

 

TRANSCRIÇÃO DA DINÂMICA 

 

Pergunta norteadora: Significado do diabetes para você?  

 

PARTICIPANTE 1 – M - Não sou feliz sentindo-me com diabetes mas é 

consequência da vida. É confiar no Senhor e vai vivendo. Sinto muita saudade de 

doce. 

PARTICIPANTE 2 – C – Diabetes me tira o prazer de me alimentar como gosto. 

PARTICIPANTE 3 – C A A – O que eu tinha para falar já está escrito. Cabeça e 

coração. 

PARTICIPANTE 4 - D. Não me sinto feliz porque tenho diabetes, me sinto muito 

triste. 

PARTICIPANTE 5 – M L – Fatia de torta de chocolate: não pode comer. Camarão e 

ginga frita: não pode comer. Pensativo por causa da diabetes. 

PARTICIPANTE 6 – M Na estrada colou tomates, suco e atividade física.  Colou 

um texto de Mário de Andrade “Meu destino não é ficar. Meu destino é lembrar que 

existem mais coisas que as vistas e ouvidas por todos”. 

PARTICIPANTE 7 – D – Colou a foto de um bolo e que as pessoas deviam pisar 

nele assim também como garrafas de vinho. 

PARTICIPANTE 8 – J G – O que eu tenho para falar está na figura. Explica sentir 

muita dor em ambas as mãos. 

PARTICIPANTE 9 – M S C – A foto de um bolo maravilhoso que não pode comer. 

PARTICIPANTE 10 – E V – Comida. Dieta 

PARTICIPANTE 11 – M L J – Mostrou a educação na sua colagem 

PARTICIPANTE 12 – N“A diabetes faz muito com o nosso organismo, hoje estou 

com uma nova vida. Primeiro descobri que sou Lupus, diabetes, AVC, enfarto, 
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hipertensão e a minha visão. A minha visão eu estou lutando para recuperar. A 

minha mais nova já está com diabetes, mas nunca é tarde para ser feliz. Eu vou 

vencer. Tomo muitos remédios. O posto me dá a insulina e seringas. Os exames são 

poucos. A nossa médica da área faz tudo pelo paciente. A médica olha todos 

pacientes. A agente de saúde faz todas as visitas. Desculpe os erros. N”. 

 

 

Figura 20 – Participante superando a dificuldade visual com lupa e caligrafia de tamanho grande 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

 
Figura 21 - Participante da roda expondo seu trabalho 

Fonte: Acervo da pesquisadora 
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Tabela 29 - Análise de ocorrência sobre temas relevantes para os participantes dos grupos de 

diabéticos de USF do Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, 2013 

CATEGORIAS FREQUENCIA 

Estado de Espírito 8 

Alimentação 4 

Satisfação Alimentar 2 

Resignação 1 

Religiosidade 1 

Educação 1 

Doença DM 1 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

Observamos na nossa avaliação de conteúdo que o humor dos participantes estava 

bem presente, bastante depressivo, com momentos de resignação, aceitar a vontade de Deus e 

conformismo. A alimentação é destacada por quase todos, causando sempre muita revolta.  

 

Roda de conversa 9 – Confecção de Cartões de Natal – Equipe Ar 

 

Os participantes do grupo chegaram como de costume para mais uma reunião. Foram 

recebidos pela enfermeira, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. 

Estávamos em dezembro, as oficinas com os trabalhadores de saúde já haviam acontecido e 

mesmo assim eles continuavam a tratar o grupo pelo nome de autocuidado. Apenas a 

mudança do nome do grupo, um fato de pouca relevância, se não fosse a predominância de 

práticas educativas em saúde voltadas para a transmissão de normas e atitudes para as classes 

mais “humildes” da população. Seria falta de habilidade ou conhecimento teórico superficial 

dos nossos trabalhadores de saúde em transformar práticas pedagógicas tradicionais em 

práticas que levassem os sujeitos a refletir sobre sua situação de vida? 

Enfim, os participantes depois de acolhidos foram apresentados ao material, que 

poderiam utilizar na confecção de cartões natalinos conforme havia sido planejado e discutido 

na roda de conversa anterior. Essa roda aconteceu e revelou como os participantes possuem 
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uma capacidade criativa e uma postura ativa, quando solicitados, mas muitas vezes não 

valorizada por nós educadores.  

No início escutamos comentários ácidos de alguns componentes da roda, que tudo 

aquilo que nós propúnhamos a realizar era coisa de criança, sem sentido, bobagem de 

figurinhas e pinturas. Os diálogos entre vizinhos foram surgindo muito timidamente, com 

olhares, quase “calados” entre todos os participantes. Passados alguns minutos a integração 

era total. Um passar de material entre mãos criativas e que há bastante tempo não eram 

colocadas em ação, não seguravam um lápis, uma tesoura ou uma simples folha de papel. 

Esse tipo de metodologia ativa e participativa fez nascer uma criação individual 

repleta de ideias, possibilitando um reconhecimento nas pessoas de que existem 

possibilidades de melhoria de suas vidas, que elas são capazes, possuindo saberes e 

experiências (VASCONCELOS, 2012). Observar nas figuras abaixo o final da oficina.  

 

Figura 22 – Final da Oficina para confecção de cartões de natal 

Fonte: Acervo da pesquisadora 
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Figura 23 – Agente de Saúde e Auxiliar de serviços gerais participando da Oficina para confecção de 

cartões de natal. 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

 

Figura 24 – Cartões de Natal 

Fonte: Acervo da pesquisadora 
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Figura 25 – Cartões de Natal 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

3.4 FASE DE AVALIAÇÃO 

 

Essa etapa final da pesquisa-ação deverá nos guiar por aspectos que nos mostrem se 

melhorou a participação dos envolvidos da pesquisa em atividades educativas e se produziu 

mudanças em suas práticas de saúde. São momentos para aprofundar aspectos que promovam 

a melhoria da aprendizagem dos participantes e a incorporação de práticas solidárias nos 

grupos. Assim, os sujeitos dos três grupos poderão avaliar se os objetivos foram alcançados 

ou não. 

 

3.4.1 AVALIAÇÃO OFICINA 1 E OFICINA 3 

 

Achamos que deveríamos relembrar sobre a necessidade da realização das quatro 

oficinas com os trabalhadores de saúde. Vínhamos acompanhando as reuniões dos grupos há 

um ano, muito antes da autorização do comitê de ética e notávamos que deveríamos 

aprofundar mais os conceitos sobre educação popular com os trabalhadores de saúde. 
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Percebíamos que esse conhecimento superficial sobre o assunto impedia os trabalhadores de 

saúde de apoiar os grupos e desenvolver seu caráter emancipatório. 

Os resultados obtidos através da utilização da TALP na realização da primeira oficina 

com os trabalhadores de saúde apontaram a existência de conhecimentos sobre educação em 

saúde entre eles. Palavras surgiram após a utilização do tema indutor: Educação em saúde na 

estratégia de saúde da família. Esses resultados nos levaram crer que o longo tempo de 

profissão dos trabalhadores de saúde, apresentando um valor mínimo de 15 anos de profissão, 

mostrou que as equipes eram bastante experientes. Sua também já bastante cristalizada 

experiência no saúde da família ainda nos parece que não foram suficientes para que os 

mesmos dominassem práticas pedagógicas mais participativas.  

Nos deparamos com o conhecimento dos trabalhadores mostrando que eles 

possivelmente detinham conhecimento teórico para a realização de encontros com os grupos 

utilizando-se de metodologias mais críticas, reflexivas, dialógicas e compartilhadas  

Na análise dos resultados da TALP apareceram categorias como educação, 

conhecimento, cuidado, qualidade, comunidade e corresponsabilização que nos permitem 

problematizar a realidade e refletir sobre ela. Um dos principais objetivos dos grupos de 

educação em saúde esta na capacidade dos trabalhadores de saúde em despertar a 

corresponsabilidade no educando, com a finalidade de que o mesmo desenvolva um saber 

decidir e assim refletindo sua capacidade de alterar seu estilo de vida, melhorando ou não, se 

assim o desejar. 

Por outro lado categorias como risco e informação nos remetem a um processo 

educativo em que só o educador fala, não favorecendo o encontro entre os sujeitos e 

dificultando cada vez mais a prática de reuniões em grupo. Vemos profissionais atuando no 

modelo preventivista, na prevenção de doenças e/ou controle dos agravos, por meio do 

modelo biomédico. A finalidade desse tipo de educação sempre é de mudar comportamentos 

individuais, muitas vezes em condições de alienação dos usuários. Esse modelo preventivista 

muito utilizado realiza poucas modificações nas relações sociais, tornando o indivíduo 

passivo e ignorante em suas decisões. 

Na primeira oficina com os trabalhadores de saúde quando da aplicação da dinâmica, 

“Aprendendo a conviver, em busca do coração”, os grupos de trabalhadores de saúde após 

discussão, elencaram palavras como respeito, solidariedade, superação, união, liberdade, 

fraternidade. Embora não seja unânime a utilização da educação popular pelos trabalhadores 
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de saúde, nesses muitos anos de trabalho na estratégia saúde da família, como caracterizamos 

no perfil, destacamos que o ensino da educação popular em saúde na universidade não é como 

deveria ser, dificultando assim a sua utilização junto à população. Aqui percebemos um dos 

conceitos de Freire, liberdade, citado pelos profissionais, que é uma condição indispensável 

para a educação. Para Freire, “a liberdade é um parto, doloroso”. Os trabalhadores de saúde 

apenas repetem as práticas que aprenderam nas universidades, a transmissão de 

conhecimentos, mostrando uma pedagogia com limites, centrada no professor, com 

exposições prescritivas de hábitos saudáveis.  

Na sequencia, quando realizamos a terceira oficina com os trabalhadores de saúde 

palavras surgiram após a utilização do tema indutor: Educação popular em saúde na estratégia 

de saúde da família. Os trabalhadores demonstravam possuir noções sobre o tema, haja vista o 

resultado da TALP: Acolhimento, Educação, Escuta, Orientação e Conscientização, mas não 

utilizam na prática de suas ações. Aqui confirmamos mais uma vez o encontro desses 

resultados com alguns dos principais conceitos defendidos e anunciados por Paulo Freire, 

como escuta, conscientização e educação. A conscientização, segundo Freire, é um 

compromisso histórico, é uma inserção crítica na história, assumindo o homem uma posição 

de sujeito podendo transformar o mundo. 

Quando solicitamos que circulassem a palavra mais importante surgiram acolhimento 

e humanização. A humanização é um dos conceitos, emergido das ideias-forças de Freire. 

Analisamos também as palavras dos trabalhadores de saúde e ficou claro o uso do “ensino”, 

para que todos compreendam o em “prol da população”. Parece-nos um conhecimento dado, 

contrariando o levar e trazer, a troca de saberes, necessária para a educação em saúde que 

queremos. 

No terceiro e último momento da oficina fizemos a leitura do texto “A Canoa”, Paulo 

Freire. Obtivemos um resultado positivo quando fizemos a leitura com os trabalhadores de 

saúde. Podemos perguntar a nós mesmos – o que estávamos fazendo? Quando o sujeito pensa 

ele fica mais próximo da sua realidade, com mais ferramentas para modificá-la 

conscientemente. Concordamos aqui com Vilar, 2014, sobre a importância da educação como 

ativadora de processos de mudanças a partir da atuação dos sujeitos. 

3.4.2 AVALIAÇÃO DAS RODAS DE CONVERSA – IRAMUTEQ (Interface de R pour les 

Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) 
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Analisamos as Rodas de Conversa número 7 e 8, utilizando os relatos escritos dos 

usuários durante as dinâmicas de colagem, através do método de análise de conteúdo, 

(BARDIN, 2011). Os resultados por nós obtidos mostraram um destaque importante dado 

pelos usuários em relação à alimentação, a doença e ao estado de espírito e em menor 

relevância, a atividade física e a medicação. 

A alimentação para o diabético é a responsável por toda a diminuição da alegria de 

viver como bem expos uma usuária que disse: “Não sou feliz sentindo-me com diabetes... 

sinto muita falta de doce.” A diabetes gera muito sofrimento psíquico no seu portador, sendo 

negligenciado pelo trabalhador de saúde, que automaticamente sugere “fraqueza” por parte do 

usuário ao dar uma escapada da dieta, como foi colocado por eles. Inúmeras vezes a doença 

em si é negligenciada, com o uso de sapatos inadequados, pouco cuidado com pés, tudo isso 

passando despercebido pelo educador.  

O estado de espírito, o sofrimento do diabético, esse adoecimento psíquico, todo esse 

contexto dos diabéticos, nós sabemos, que em grupos, essas pessoas teriam a oportunidade de 

refletir, compartilhar experiências e saberes, com a finalidade de superar situações limitantes 

do seu viver. Percebemos assim a importância e a necessidade de apoiar grupos educativos à 

luz da Educação Popular em saúde (VASCONCELOS, 2010).  

Faz-se necessário que atividades educativas mais participativas sejam desenvolvidas 

nos grupos de educação em saúde levando-os a reflexão sobre a importância da mudança de 

comportamento e atitudes a fim de melhorar autoestima, vontade para aprender, controlar a 

patologia, proporcionando uma convivência mais feliz no meio familiar e social.  

Na análise, surgiram a medicação e a atividade física como questões sem maior 

importância, apesar de terem sido citadas durante as rodas de conversa. Quando cruzamos 

essas informações com o perfil clínico dos diabéticos confirmamos a realização de pouca 

atividade física, o sedentarismo gerando um elevado grau de obesidade. 

A solidariedade, o fortalecimento e o aumento do nível de consciência crítica sobre a 

realidade, podem tornar os grupos mais capazes para outros enfrentamentos, criando situações 

de lutas e ações participativas, para que a complexidade dos problemas relacionados à 

Diabetes Mellitus (DM) venham a ser enfrentados com mais naturalidade. 

Continuando nossa avaliação, o conteúdo gravado e transcrito de todas as falas dos 

trabalhadores de saúde durante as rodas de conversa foi analisado com auxilio de um 

programa para análise quantitativa de textos (IRAMUTEQ – Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), que utiliza análise textual lexicográfica 

(CAMARGO, 2012).  
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A análise do corpus fala dos trabalhadores de saúde, originada das transcrições das 

falas dos trabalhadores de saúde nas rodas de conversa, encontrou 9.193 ocorrências de 

palavras sendo 1776 formas distintas, com a frequência média de 5 palavras para cada forma, 

sendo este critério utilizado como ponto de corte para a inclusão no dendograma como mostra 

a figura 26. 

 

Figura 26 - Dendograma 

Fonte: IRAMUTEQ 

 

Esse corpus foi dividido em 260 unidades de contexto elementares (UCE) e destas 

239, ou seja, 91,92% do total de palavras foram equiparadas através de classificação 

hierárquica descendente (CHD) de segmentos de texto de tamanhos diferentes, indicando o 

grau de semelhança no vocabulário das cinco classes resultantes. 

Inicialmente o corpus se dividiu primeiro formando a classe 5, depois houve uma 

divisão em classes 3 e 4 e numa última partição originou as classes 1 e 2. Essa divisão de 

classes foi resultado dos agrupamentos de palavras com grau alto de semelhança. 

Classe 5 – Essa classe representa 13,4 % do corpus e suas palavras mais 

representativas foram gente, coisa, assim, falar, atividade e ficar. A palavra “gente” na 

realidade, utilizada no discurso diário de uma unidade de saúde quase sempre não inclui 

realmente todas as pessoas, o popular e o científico. Deveríamos conduzir nosso processo 

educativo desenvolvendo atividades educativas que levassem ao desenvolvimento da 

consciência crítica dos educandos, buscando novas formas de aprendizado, que não a 

repetição, automaticidade (FREIRE, 2008). É uma representação plural, a palavra gente, mas 

que está voltada na realidade, momentos para o usuário, momentos para o trabalhador de 

saúde, haja vista o exemplo da fala transcrita abaixo: 

 

“...Por que a gente está ensinando a ter cuidado com os pés...” 

“...que a gente avalia os pés de vocês..” 



99 

 

“...a gente gostaria de reforçar que vocês deveriam fazer um esforço maior de vir 

nesse dia..” 

“ ...De conversar sobre coisas que melhoram a saúde da gente”. 

 

Classe 1 – Representa 16,3% do corpus analisado e suas palavras que mais 

contribuíram foram ter, ser, dizer, coisa, grupo e pessoa. A obrigatoriedade e rigidez de 

palavras como ter e ser não nos fala muito sobre educação popular como as palavras dizer, 

pessoa e grupo. O educador deve ouvir mais as pessoas do grupo ao contrário de ficar 

determinando que deve ser assim, que tem que fazer isso ou aquilo, fazendo continuamente 

uma prescrição de comportamento como ilustra uma das fala dos educadores: 

“...tudo isso tem que ter cuidado...tem que ter cuidado.” 

 

Classe 2 - Destacamos aqui 20,5% de todo o corpus e as palavras fazer ,estar, grupo, 

atividade, dia e diabético. Em toda a nossa análise a palavra fazer é a quinta mais citada e 

utilizada pelos educadores,  

  

“ ...vai dizer se a senhora pode fazer a atividade que a gente realiza”. 

“...fazer dieta corretamente, fazer atividade física, fazer , fazer, fazer...” 

 

Ninguém pergunta se o usuário quer e se não quiser, por quê? Esse tradicional modo 

pedagógico, autoritário, prescritivo e normativo de pensar saúde, deve ir sendo quebrado e 

desconstruído aos poucos, passando a dar maior espaço para Educação Popular em Saúde em 

nossas ações educativas (VASCONCELOS, 2010).  

Classe 3 – Representa 24,3% do total do corpus e suas palavras que mais se repetem 

são ir, querer, tirar, pé, perna e levantar. É real e rotineiro o trabalhador de saúde insistir 

com o diabético para que cuide do pé e da perna. É um trabalho árduo no pensamento do 

orientador, sempre estar repetindo e “eles não aprendem, não fazem o que ensino”, mas, ledo 

engano, pois na cabeça dos educandos durante as rodas de conversa, quando registramos as 

suas falas, a alimentação aparece em primeiro lugar. O querer, desejar comer algo e não poder 

é muito forte e transforma os diabéticos em pessoas tristes e revoltadas. É nesse momento da 

vida do diabético que poderíamos trabalhar a pedagogia da condição humana, de sempre estar 

voltada para uma prática alegre e afetiva, porém embasada cientificamente e com domínio 

técnico a serviço da sociedade. Não vemos nesse tipo de ação educativa apresentada nos 

resultados dessa análise textual nenhuma possibilidade de uma abordagem mais integral 

(FREIRE, 2011). E o querer? Quando acrescentamos que “não fazem por que não querem”, aí 
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sim, batemos de frente com a educação popular, enfrentando um dos seus mais importantes 

conceitos, a liberdade. 

Classe 4 – Por fim temos 25,3 % de todo o corpus com palavras atividade, usar, 

físico, dizer e pé. Essa é a classe mais representativa do conteúdo das transcrições e que se 

somada a classe 3 mostra uma representação de 49,6%, indo para 50%. Ressaltamos aqui a 

certeza dos trabalhadores ainda estarem utilizando, na grande maioria, práticas pedagógicas 

tradicionais e uma educação bancária durante as atividades de educação nos grupos. 

 

Análise de Similitude 

 

Utilizamos uma análise de similitude permitindo assim a visualização da ligação 

entre os elementos. Esse tipo de análise se baseia em buscar indicações de conexidade entre as 

palavras. Vejamos que as palavras maiores e em negrito demonstram sua importância para 

essa ligação, esclarecendo que quanto maiores as palavras, maior a sua frequência e 

contribuição para a formação da árvore de conexões. 

Nessa análise de similitude nos foi permitido ver o quão rígida é a fala do educador 

de saúde e como as palavras “ter”, “ser”, “estar” e “ir” em negrito aparecem com uma 

frequência bastante alta, vejamos figura 27. Notamos também como a profissão atravessa a 

fala do profissional, em palavras como mundo, pessoas, sopa, arroz, aveia, alimentos em 

geral, na nutricionista, esquecendo uma relação de iguais. 

 

Figura 27 - Análise de Similitude 

Fonte: IRAMUTEQ 
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A ausência de palavras como liberdade, diálogo, problematização, humanização e 

reflexão crítica não se destacando como elementos importantes na nossa análise só vem 

revelar uma lógica de educar muito distante quanto a utilização da educação popular em saúde 

nas nossas ações educativas. A imposição de normas e comportamentos, objetivando deixar 

um modo de levar a vida para alcançar mudanças pessoais é uma leitura errada da realidade, 

uma dimensão ultrapassada da Atenção Primária em Saúde (VASCONCELOS, 2010). 

 

Figura 28 - Análise de Similitude 

Fonte: IRAMUTEQ 

 

As palavras “ter” e “ser”, figura 28, são bem características de trabalhadores de 

saúde e usadas sem muito critério na maioria das vezes, como se após uma frase apenas, toda 

a situação daquela pessoa se transformasse, sem sequer uma reflexão crítica. 

 

Nuvem de Palavras 

 

A nuvem de palavras agrupa e organiza todas as palavras graficamente em função da 

sua frequência, sendo assim, uma análise lexical mais simples, mas bastante interessante a sua 

visualização. O leitor lê rapidamente as palavras-chave de um corpus. 

A figura 29, uma nuvem de palavras, mostra um agrupamento de palavras 

graficamente em função da sua frequência. Veremos que mesmo com sua simplicidade nos 
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parece bastante interessante e mostra rapidamente as palavras chave do corpus da nossa 

pesquisa. 

 

 

Figura 29 – Nuvem de Palavras 

Fonte: IRAMUTEQ 

 

A educação em saúde visa à integração dos saberes, estabelecendo os conhecimentos 

e práticas de saúde que podem ser realizados para o fortalecimento de vínculos sociais. 

Considerando os saberes originados de sensações, emoções, concepções, narrações e sonhos, 

que junto com os aspectos emocionais, psicológicos e técnico-científicos compõem a 

condição da natureza humana, notamos o crescimento dos participantes durante as rodas de 

conversa através do uso de metodologias mais participativas, gerando tímidas reflexões 

críticas sobre a realidade.  

Sugerimos que os trabalhadores da área de saúde procurem se capacitar e passem a 

trabalhar grupos sem utilizar apenas a intuição e o bom senso. Temos que deixar de lado essa 

ideia errônea de que um processo educativo se constrói só com boa vontade. 
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Percebemos também que o encontro entre as culturas popular e científica durante as 

rodas de conversa, gerou uma sutil transformação das práticas pedagógicas tradicionais em 

práticas que possibilitem desenvolver um melhor cuidar e um autocuidado mais responsável 

por parte dos participantes dos grupos. 

Os grupos com seus trabalhos educativos, orientados por princípios como 

participação, respeito e diálogo, entre os atores sociais, podem reverter a lógica dos serviços 

de saúde, chegando até mesmo a reorientá-los. No entanto, as reuniões realizadas pelos 

trabalhadores de saúde na sua maioria apenas cumprem uma normatização e ficam aquém dos 

princípios de participação e diálogo.  
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4 ANÁLISE FOTOGRÁFICA 

 

4.1 LER E ATRIBUIR SENTIDOS 

 

Complementaremos a realização das oficinas e rodas de conversa com imagens 

fotográficas, mesmo cientes desse grande desafio. As fotografias foram selecionadas 

aleatoriamente e serão interpretadas segundo o método de interpretação de imagens Feldman 

(1970), em quatro etapas: descrição, análise, interpretação e julgamento, que descreveremos 

detalhadamente no item 4.2. deste capítulo. 

Diante dessa nova perspectiva teórico-metodológica, o uso de imagens na pesquisa é 

crescente, apesar do baixo número de pesquisadores “alfabetizados visualmente” (Samain, 

1998) e das dificuldades e limites que o âmbito acadêmico impõe a esse tipo de pesquisa. 

Ousar na pesquisa ação seria uma palavra adequada para descrevermos a nossa 

curiosidade e atrevimento em buscar na fotografia um instrumento que nos aproximasse o 

máximo possível da realidade na nossa pesquisa. A soma de imagens do tipo expressões das 

pessoas, seus rostos, seus gestos explicam que tudo pode ser interpretado. Desde que 

nascemos somos aprendizes da leitura de imagens. Percebemos hoje em dia que as pessoas 

estão desaprendendo a ler imagens, diante de tanta rapidez tecnológica, poucas são aquelas 

que contemplam um momento fotográfico e o leem mais profundamente. Digamos que está 

faltando vocabulário para a leitura fotográfica, explica Manguel (2001). Esse autor deixa de 

lado o vocabulário árduo da crítica e traduz a fotografia com uma linguagem acessível, 

cotidiana e real, que muito se identificou com a nossa pesquisa. Fomos guiados também pela 

curiosidade, como descreve o autor quando cita a aversão à apatia e subserviência ao qual o 

homem moderno é subjugado cotidianamente. 

O trabalho de fotografia possibilitou que fossem comunicados conteúdos que muitas 

vezes não emergiriam somente pela fala, mas que se mostraram presentes na arte de viver. 

Significa olhar para o mesmo com o olhar da diferença. Capturar o que se olha, cortar o 

tempo. Prolongar o tempo entre o que se olha e o que se deseja cortar. 

A fotografia está cada vez mais presente no nosso cotidiano, assim exploramos suas 

possibilidades como instrumento de pesquisa. Muito limitada é a utilização da fotografia na 

pesquisa, mas decidimos utilizar como recurso ilustrador da subjetividade.  
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Exemplifiquemos com as imagens que nos assoberbam diariamente na mídia, 

“outdoors”, “banners”, painéis eletrônicos nas ruas, rótulos e embalagens nos produtos que 

adquirimos, consumimos e que se fossem interpretadas com um vocabulário adequado 

mostrariam pouco conteúdo para celebrar o espírito humano, ou para aprendermos mais ou 

sermos melhores, mais críticos. São fotografias vazias de conteúdo, apelativas ao consumo e a 

venda de imagens, quase sempre desprovidas de significado mais profundo, histórico. Ao 

contrário, entendemos que as imagens por nós aqui trazidas permitiram uma leitura mais 

profunda e serviram para comunicar uma experiência de mundo dos grupos de trabalhadores 

de saúde e de pessoas portadoras de diabetes por nós pesquisado. Portanto, a tradução de 

imagens em palavras, mostrou toda a subjetividade e historicidade do momento buscada por 

nós incessantemente. Segundo Rouillé, 2009, “fotografias não documentam objetos ou 

pessoas, mas documentam situações e representações”. 

É o ato de narrar que possibilita a construção de sentido para as fotografias, e 

consequentemente, para as vivências que elas evocam. Durante a oficina 1 como demostrado 

na Fig. 30, captamos um grupo de trabalhadores de saúde, dispostos em círculo, fazendo uso 

de uma metodologia participativa, respondendo individualmente a técnica TALP (Técnica de 

Associação Livre de Palavras). A fotografia é um lugar de encontro, de narrativas e memórias, 

Volpe, 2007. 

 

 

Figura 30 - Oficina 1 - Educação em Saúde 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 



106 

 

Não nos esqueçamos de que todos estes conceitos, na verdade, podem ser resumidos 

num único: Ler imagem é atribuir significados. Interpretar é criar um ritmo, uma leitura. 

Devemos, portanto, compreender a criação fotográfica dentro de um contexto sócio histórico, 

pois toda imagem pode ser lida e traduzida em palavras, mesmo por um público não 

especializado, do qual essa pesquisadora fez parte. 

É possível atribuir sentido e significado para aquilo que foi construído 

imageticamente em nossas reuniões de grupo durante nossa pesquisa. Aqui quem nos ajuda é 

Alberto Manguel: 

“…a existência passa em um rolo de imagens que se desdobra continuamente, 

imagens capturadas pela visão e realçadas ou moderadas pelos outros sentidos, 

imagens cujos significados (ou suposição de significados) varia constantemente 

configurando uma linguagem feita de imagens traduzidas em palavras e das palavras 

traduzidas em imagens, por meio das quais tentamos abarcar e compreender nossa 

existência”. 

 

Portanto estamos adentrando na área dos símbolos, sinais, mensagens, alegorias. 

Manguel nos diz que a imagem dá origem a uma história que por sua vez dá origem a uma 

imagem (2001). Mudança de pontos de vista, mudanças de interpretações, eis o vai e vem das 

imagens. A fotografia por nós produzida captou um tipo de imagem que serviu como 

mediadora da realidade, ou seja, capturamos o objeto com a fotografia e tornamos a sua 

presença desnecessária, segundo Vasconcelos (2009).  

Durante a realização dessa oficina com os servidores de saúde presenciamos a 

identificação de alguns participantes reconhecendo-se na utilização de práticas pedagógicas 

bem divergentes do que seria uma motivada pela percepção de problemas reais, ideal para que 

as pessoas apreendam algum conteúdo e expressem suas opiniões. 
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Figura 31 – Grupo de trabalhadores fazendo uma miniexposição dialogada após a leitura do texto 

“Alguns fatores pedagógicos”, de Bordenave. 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

Quando tentamos ler uma fotografia, como a da figura 31 acima, ela nos parece 

perdida em um universo de incompreensão e com possibilidades de inúmeras interpretações. 

A contribuição da pesquisadora nesse momento é de produzir sentidos e foi aí que nos 

identificamos e jogamos, podemos assim dizer. Gratificante foi ver profissionais de saúde 

discutindo metodologias relacionadas ao processo ensino-aprendizagem, de como esses 

trabalhadores foram além da instituição de normas, regras e comportamentos prescritivos. Ler 

uma fotografia, portanto, além de se perder é também desconfiar, entrar no jogo, abdicar do 

poder, produzir sentidos. Traduzir imagens em palavras é fundamental para uma leitura de um 

mundo inundado por imagens, muitas vezes vazias, como as palavras pouco significativas 

também podem ser. 

Avaliamos positivamente a oficina realizada e esperamos ter sensibilizado os 

profissionais de saúde, contribuído para produção de mudanças e que os mesmos provoquem 

nos educandos o desenvolvimento do seu caráter emancipatório. 

As fotografias registraram não somente as oficinas e reuniões, mas estavam 

escrevendo os momentos históricos dos educadores, educandos, da USF e até mesmo do 

bairro de Nazaré. 
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Figura 32 – Oficina 2: É possível ser gentil? 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

 

 

 

Figura 33 – Oficina 2: É possível ser gentil? 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

A comunicação visual tem avançado com tecnologias desafiadoras criando uma nova 

realidade, um novo desafio. As imagens das figuras 32 e 33 demonstram as reuniões dos 

grupos de trabalhadores de saúde no momento que ocorreu a materialização da subjetividade. 

A partir da utilização da fotografia, aprendemos que ela deve ser comtemplada e tomada 

como uma interessante ferramenta de expressão. A contemplação de uma fotografia tem o 

poder de representar o mundo quando interpretada com os sentidos (sensoriais) e possibilita 

dar significados para essa imagem. 
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A atenção despendida pelos participantes, sua concentração e interesse ficaram bem 

registrados na figura 33. Uma concentração que foi por nós percebida ao estudarmos a 

fisionomia das pessoas sentadas eretas nas cadeiras e sem demonstrar enfado ou cansaço. 

Atentas. 

A fotografia contém além da imagem visível, um conteúdo invisível, subjetivo, no 

qual a afinidade predomina na sua maioria. Observamos um momento transmissor durante a 

realização da oficina 2 com os trabalhadores de saúde. Todos demostravam interesse e 

concentração pelo assunto, mesmo com livre participação.  

 

Figura 34 – Oficina 2: É possível ser gentil? 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

Não queremos utilizar a fotografia na nossa pesquisa apenas como instrumento de 

registro, sendo mais um dado como tantos outros e sim, como descrição de situações. A 

utilização da fotografia na nossa pesquisa qualitativa tem demostrado como esse recurso vai 

além da coleta dos dados, mas abre as portas para uma interação entre a pesquisadora e o 

participante. Construímos produções e interpretações das fotografias durante o 

desenvolvimento da pesquisa, como a figura 34, onde em pequenos grupos os participantes 

debatem, relatam, escutam, escrevem sobre o conteúdo apreendido e que será discutido 

novamente no grande grupo.  
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Abaixo, na figura 35, outro pequeno grupo desenvolve sua discussão com muita 

seriedade e participação de todos. Percebemos quão atentas estão as pessoas observando o 

colega que acabou de falar e para a pessoa relatora do grupo também se mostra interessada em 

não deixar de anotar nada. 

 

Figura 35 – Oficina 2: É possível ser gentil? 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

 

Figura 36 – Reunião Grupo de Diabetes 

Fonte: Acervo da pesquisadora 
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A análise verbal é decisiva, mas não queremos com a fotografia só ilustrar. A 

fotografia tem um caráter diferente da documentação escrita, a imagem acaba servindo como 

mostruário do texto, ocultando informações e interpretações próprias, alheias ou 

complementares do texto escrito. Mauad (1995) descreve muito bem: “a imagem fotográfica 

compreendida como documento revela aspectos da vida material, de um determinado tempo 

do passado, que a mais detalhada descrição verbal não daria conta”. Assim, concordamos que 

a imagem fotográfica corta o tempo e também o prolonga, mostrando, além do seu caráter 

material, toda a sua subjetividade, que não é alcançada jamais com uma descrição verbal.  

 

4.2 APRENDENDO A LER IMAGENS 

 

De acordo com Ana Mae Barbosa, professora doutora da USP no livro “A imagem 

no ensino da arte” (2009, p.45-46), onde divulga a proposta de Edmund Feldman, o 

desenvolvimento crítico para a arte é fundamental; a capacidade crítica se desenvolve através 

do ato de ver associado a princípios estéticos, éticos e históricos ao longo de processos de 

descrição, análise, interpretação e julgamento. 

A proposta metodológica do professor Edmund Feldman (1970, 389 p) mostra que a 

leitura de imagem estabelece quatro etapas como modos de interpretação de imagens:  

Descrição – Nesta primeira etapa do método o autor orienta a se fazer uma lista 

detalhada de objetos e formas contidos na obra; descrevendo com detalhes tudo o 

que se vê. Esse exercício de observação ajuda o observador a se deter mais 

longamente a observar a obra e ao mesmo tempo descobrir coisas ou detalhes que 

não haviam sido captados à primeira vista. A neutralidade e a imparcialidade são 

aspectos fundamentais em uma descrição; Segundo Feldman (apud PILLAR, 2001, 

p. 86), “a neutralidade e a imparcialidade são aspectos fundamentais em uma 

descrição”. Nesta fase inicial não devemos fase nenhuma observação subjetiva. 

Análise formal – Já na segunda etapa, o intento é de descrever a relação entre as 

coisas que vemos na obra em estudo. Centra-se nas relações formais entre os 

elementos da imagem, o que as formas criam em si, como se influenciam e como se 

relacionam. Por exemplo, como as formas afetam ou se influenciam umas às outras. 

Estas duas etapas, descrição e análise, ajudam a: 1- Promover um completo exame 

da obra; 2- Diminuir a tendência do observador em apressar-se por conclusões; 3- 

Desenvolver habilidade em observação - condição essencial para a compreensão das 

artes visuais; 4- Acumular os fatos visuais que formarão a base para a interpretação 

crítica. 

Interpretação – Nessa etapa usam-se palavras para descrever ideias que explicam 

as sensações e sentimentos que temos diante da imagem. Neste estágio, explica-se o 

trabalho de arte, qual o seu objeto ou fim, porém não se quer, com isso, explicar o 

propósito do artista, a sua intenção. Interpretar é combinar intuição, imaginação, 

inteligência e observações. Interpretar é também organizar as observações de modo 
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significativo, valorizando sensações e os sentimentos que se tem frente a uma 

imagem. Assim, construímos uma interpretação com o corpo de elementos 

observados, formalizando uma hipótese, baseada também nos sentimentos. Não se 

deve rejeitar as primeiras impressões. É importante que o observador pergunte a si 

mesmo o que há de comum entre essas impressões e as relações descritas na análise 

formal. 

Julgamento – Nesta etapa decide-se sobre o valor estético de uma obra de uma 

imagem, uma obra de arte. É o momento de explicitar as razões porque o trabalho 

em estudo é bom ou ruim. As razões para se julgar um trabalho excelente ou pobre 

têm de ser baseadas numa filosofia da arte. O autor sugere três enfoques filosóficos 

sob os quais uma obra pode ser justificada: formalismo, expressionismo e 

instrumentalismo. Neste estágio, decide-se sobre o valor estético. Esta quarta e 

última etapa do método de Edmund Feldman é confiada aos críticos de arte e nós 

não iremos usá-la em nossa pesquisa. 

 

Continuando com a nossa pesquisa, utilizamos o método de Edmund Feldman para 

interpretar as fotografias e depois com as fotos impressas discutimos com os usuários 

participantes das fotos o momento fotografado para que eles interpretassem com a sua própria 

leitura as imagens. Esse confronto de opiniões fez surgir a tradução de imagens em palavras, 

expondo toda a subjetividade do momento e sua historicidade, como nos conta Andre Rouillé, 

que fotografias não documentam objetos ou pessoas, mas documentam situações e 

representações. 

 

4.3 LENDO IMAGENS FOTOGRÁFICAS 

 

Aplicamos o método de Edmund Feldman e obtivemos uma interpretação das 

imagens fotografadas. Em seguida, antes da realização de uma roda de conversa mostramos as 

imagens para as pessoas fotografadas. Quando os usuários perceberam-se nas fotografias 

deram sua opinião sobre o que estavam vendo, explicando aquele momento. Comparamos as 

duas interpretações sobre o momento fotografado. Em seguida analisamos as interpretações, 

científica e popular, obtendo os seguintes resultados: 

 

4.3.1. LEITURA FOTOGRÁFICA 1 

Leitura Fotográfica pela pesquisadora 
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Aplicamos na figura 37 o método de leitura fotográfica de Edmund Feldman 

utilizando os três primeiros passos. 

 

Figura 37 - Oficina de Colagem e desenho: o significado do diabetes para sua vida. 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

 

Descrição 

Pesquisadora - Grupo de pessoas reunidas com idades variadas, sentadas em 

cadeiras plásticas brancas ao redor de uma mesa, usando roupas do dia-a-dia. Na mesa com 

toalha branca tem cordão, revistas, uma caixa, colas, lápis, papel e tesoura. Dois 

profissionais da saúde sentados e dois de pé. Luz diurna na janela do espaço Eliane 

Laurentino na USF do bairro Nazaré. 

  

Análise formal 

Pesquisadora - Os profissionais de saúde observam os participantes que utilizam os 

objetos sobre a mesa para desenvolver suas atividades, eles estão concentrados em suas 

próprias atividades. Nenhuma das pessoas se destaca em relação a outra devido ao seu 
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vestuário, no entanto, a necessidade da lupa faz com que a senhora à esquerda se destaque 

dos demais. 

Interpretação 

Pesquisadora - A seriedade com que desenvolvem a atividade é reflexo da 

importância que o Diabetes tem na vida de cada um, estão todos concentrados na realização 

do que foi solicitado. Observando com mais detalhe, podemos ver o uso de uma lupa por uma 

diabética que está perdendo a visão devido à doença. Mesmo com essa deficiência, ela 

participa da atividade, o que demonstra grande força de vontade, interesse e superação. 

Trouxemos também em destaque um detalhe da foto analisada no momento em que a 

usuária utilizou a lupa para executar sua atividade. 

 

Figura 38 - Oficina de Colagem e desenho: o significado do diabetes na sua vida. 

Fonte: Acervo da pesquisadora 
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Leitura Fotográfica pela usuária 

 

Figura 39 - Lendo a imagem fotográfica onde o sujeito se reconhece. 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

 

Usuária - A gente viu que todos estão colaborando um com o outro e mostrando o 

quanto vocês se dedicam pela gente. Que a vista é pouca, mas aqui ...mas mesmo 

assim, estou firme e forte 

 

A usuária se reconheceu na fotografia. A partir dessas interpretações, da usuária e da 

pesquisadora, analisamos e o que mais nos chamou atenção foi a vontade da usuária em 

participar de uma atividade que era bastante limitada pela sua diminuída capacidade visual de 

realizar a atividade. Este estudo comparativo nos conduz por caminhos onde, o popular e o 

científico, esse encontro de culturas, trazem a mesma mensagem e as mesmas reflexões 

críticas, só que de formas diferentes.  

 

4.3.2 Leitura Fotográfica 2 

 

Leitura Fotográfica pela pesquisadora 

Continuamos aplicando nas fotografias o método de leitura fotográfica de Edmund 

Feldman utilizando os três primeiros passos. 
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Figura 40- Dinâmica do abraço antes da roda de conversa 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

 

Descrição 

Pesquisadora - Pessoas se abraçando e rindo. Não são pessoas jovens. Cadeiras 

plásticas brancas dispostas em um círculo. Pessoas vestidas com trajes sem suntuosidade. 

Interessante, todas vestem saia. Calçados confortáveis. Luz natural no ambiente. 

Análise Formal 

Pesquisadora - As relações entre as pessoas nessa fotografia estão sendo 

incentivadas através da realização de uma roda de abraços. Pessoas se cumprimentam, se 

movimentam durante alguma atividade em grupo. 

Interpretação 

Pesquisadora - Pessoas se abraçam, felizes e participando de uma dinâmica, talvez 

em uma roda de conversa. As duas senhoras abraçadas que pelo sorriso na face de uma 

delas, sugere serem conhecidas. Sente-se passar uma energia forte entre elas durante o 

abraço. A disposição das pessoas sugere um círculo que nos leva a crer em uma roda de 

conversa que estava iniciando ou terminando. 
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Leitura fotográfica pela primeira usuária:  

 

Figura 41- Lendo imagem fotográfica onde o sujeito se reconhece 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

 

Usuária - “Eu estou aqui, a gente participou aqui, estou fazendo um movimento que 

eu nem sei mais qual é. Eu acho que é isso, né, a gente tem que estar em movimento. 

Eu gosto muito de estar me movimentando. Gosto muito de andar no movimento. A 

gente não pode ficar parada, acomodado. O trem passa e a gente tem que pegar”.  

 

Leitura fotográfica pela segunda usuária:  

 

Figura 42 - Lendo a imagem fotográfica onde o sujeito se reconhece 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

 

Usuária – Achei muito boa a fotografia. Graças a Deus nós somos unidas desde casa 

e continuamos unidas no grupo. Graças a Deus.  
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Nessa análise de interpretação, ambos, a pesquisadora e usuárias destacaram 

igualmente observações importantes. A união das pessoas, movimentos nos grupos e 

participar de grupos movimentados, animados. Uma amizade que veio de casa para o grupo, 

marcando a importância do apoio entre as pessoas na construção de grupos sociais mais 

compartilhados. Interessante a colocação sobre “pegar o trem” da primeira usuária. Essa frase 

dela mostra uma vida sempre cheia de acontecimentos diários, repleta de tempos bons e ruins, 

mas que temos que continuar vivendo, pois a vida passa sem parar, assim como o trem. 

 

4.3.3 Leitura Fotográfica 3 

Leitura Fotográfica pela pesquisadora 

O método de leitura fotográfica de Edmund Feldman utilizando os três primeiros 

passos foi por nós aplicado em mais uma figura, a 43 da nossa pesquisa. 

 

Figura 43- Explicando sobre alimentação após oficina de colagem e desenho: o significado do diabetes 

para sua vida. 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

Descrição 

Pesquisadora - Mulher com a camisa do dia mundial do diabetes. Falando para 

alguém e segurando na mão um crachá preso ao pescoço. Papel oficio com palavras escritas 

e figuras coladas. As folhas de papel ofício estão presas com clips em um cordão e expostas 

em uma sala. Vemos colagens de frutas, garrafas, bolo, copos de suco, etc. 
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Análise Formal 

Pesquisadora - O material pendurado sugere que foi feito por mais pessoas e que 

tem a alimentação como um dos temas. Alimentos como tema nos trabalhos vem a mente 

como a dieta para diabéticos é difícil.. 

Interpretação 

Pesquisadora - A pessoa parece falar bem à vontade sobre o assunto e parece ser 

diabética já que faz uso de uma camiseta alusiva ao dia mundial do diabetes. Observando a 

quantidade de trabalhos podemos pensar em pessoas sentadas e ouvindo o que a mulher esta 

falando, de pé, na frente de todos os participantes da oficina.  

Percebemos que seria importante trazermos aqui em destaque e com detalhes, três 

trabalhos que foram expostos na fotografia analisada, para serem apreciados com maior 

nitidez e clareza. Vejamos a seguir os três trabalhos fotografados.  

 

 

Figura 44 – Colagem de uma usuária que participou da oficina 

Fonte: Acervo da pesquisadora 
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Figura 45 – Colagem de uma usuária que participou da oficina 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

 

Figura 46 – Colagem de uma usuária que participou da oficina. 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

Vemos aqui um campo vasto de como a educação popular em saúde poderia 

contribuir com a melhor qualidade de vida desses sujeitos. Não podemos passar ao largo e 

insensíveis a depoimentos escritos e falados de como “não sou feliz sentindo-me com 

diabetes”. O conformismo da usuária em dizer que é consequência da vida é muito forte para 

que não façamos nada como profissionais de saúde que somos. “Sinto muita saudade de 
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doce”. Esse sujeito através da educação popular em saúde, refletindo sobre a sua realidade, 

poderia perceber que ele não teria saudades de doce se tivesse acesso a produtos caros, diets, 

existentes à venda no comércio. Esse acesso seria como? O sujeito iria problematizar o seu 

mundo e só assim poderia escolher com liberdade e autonomia que decisões tomar. Nós, 

profissionais de saúde, temos que ousar e sair da limitação da informação, apenas, e partir 

para a formação com esses sujeitos. 

Participantes das oficinas saindo das reuniões de grupo “pensativos por causa da 

diabetes” e retornando para seus lares sem nenhuma proposta que contribua para apoiá-lo na 

superação desses momentos tão críticos da vida de cada um. Uma pessoa que diz ser muito 

triste por causa de uma doença não consegue ver uma solução, necessita de ajuda para 

entender o mundo que o cerca. 

Leitura fotográfica pela usuária:  

 

Figura 47 - Lendo a imagem fotográfica onde o sujeito se reconhece 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

Usuária – Nessa daqui a gente estava falando sobre alimentação para os diabéticos, e 

estávamos aqui comentando. Alguns falaram que sente muita falta do doce , outras 

falaram que não consegue se apartar do doce, né? Mas em minha opinião acho que 

se a gente sabe que não pode, o nosso dever é tentar, né, procurar fazer o máximo, 

pra não usar, não usar aquilo que nos afeta, por que nos prejudica. Tem também a 

família que se preocupa em levar para o médico, aí gasta com medicamento. Vai a 

luta pra você até se recuperar. Não é só a nós, prejudica também a família. Tenha a 

luta pra você. Por que pra gente comer algo doce, pra piorar é rapidinho, mas pra 

gente recuperar as nossas forças... as energias, nossa é rapidinho quando a gente 

quer. Se a gente se conscientizar que não pode, não quiser, a gente vai ter muitos 

anos de vida, principalmente com a ajuda de Deus. Porque o diabético não é tão 



122 

 

limitado. Com ajuda de Deus, lidar com o diabetes você consegue conviver muito 

bem.  

A realização deste estudo comparativo entre as duas falas, usuária e pesquisadora, 

vem mostrar como práticas pedagógicas simples levam o sujeito a pensar, falar sobre si e 

sobre situações que limitam o seu viver. Falar sobre a luta individual do diabético, mas que 

com o apoio da família a vida torna-se mais fácil. O tema do que significa o diabetes na sua 

vida e para você foi quase que totalmente canalizado para a alimentação como mostraram os 

trabalhos expostos e numa ajuda espiritual muito forte. 

 

4.3.4 Leitura Fotográfica 4 

Leitura Fotográfica pela pesquisadora 

 

Figura 48 - Dinâmica antes da roda de conversa do grupo de diabéticos. 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

Descrição 

Pesquisadora - Pessoas e trabalhadores de saúde reunidos em círculo em uma sala 

ampla. Pessoas vestidas com roupas de uso diário. Calçados baixos e simples. Trabalhador 

de saúde com bata branca. A imagem está escura devido a ter recebido luz solar contrária a 

câmera no momento da realização da fotografia. 

Análise Formal 
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Pesquisadora - O trabalhador de saúde fala e gesticula algo para as pessoas que 

estão atentas a ouvir. Percebemos que existe luz solar entrando pelas janelas 

Interpretação 

Pesquisadora - O trabalhador está realizando uma dinâmica com o grupo de 

diabéticos que participam ouvindo a mensagem. Ele fala, transmite algo que as pessoas 

ouvem, olham com atenção. Pelo perfil dos trabalhadores de saúde por nós apresentado no 

início dessa pesquisa-ação podemos dizer com quase certeza que se trata de uma transmissão 

de conhecimentos, bem no modelo tradicional, com objetivos de ensinar e transmitir. 

Leitura fotográfica pelo educador.  

 

Figura 49 - Lendo a imagem fotográfica onde o sujeito se reconhece 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

Educador - Vou resumir: Esse é o motivo de muita satisfação porque é a 

continuidade do trabalho que a gente vai ao domicílio e aqui ela está expressando 

realmente o que está sentindo. 

 

Aqui a interpretação do trabalhador de saúde mostra como é gratificante ir convidar 

as pessoas para participar dos grupos e eles comparecerem. Usuários participando das rodas 

de conversa, das atividades nos grupos, cantando músicas e dando risadas.  

Temos visto nas rodas de conversa o modelo tradicional de educação, sendo na sua 

maioria dado ênfase nos conteúdos temáticos, não sendo reforçadas maneiras de agir com 

participação, criatividade, criticidade, como solucionar erros e conflitos. 

Registramos fotograficamente a criatividade dinâmica de busca do saber mais que os 

grupos sociais, sendo capazes de participar no e do processo de construção de novos 
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conhecimentos, dialogando com trabalhadores de saúde, revelaram nas imagens sua 

importância da educação popular em saúde.  

A realização desse estudo sobre fotografias, retratando as experiências vivenciadas 

por nós no serviço de saúde, traduzindo o cotidiano dos trabalhadores na atenção à saúde da 

população, suas práticas assistenciais, suas ações desenvolvidas com a comunidade, 

atividades de promoção à saúde e tantas iniciativas mais, constituiu-se em momentos de 

grande superação para nós, realizada e feita com muito amor. Hoje temos a certeza de que ter 

experimentado esse conhecimento imagético, quando ao final do capítulo nos sentimos 

alfabetizados visualmente, foi um dos momentos que mais sentimos o desenvolvimento dessa 

pesquisa revelando a importância da educação popular em saúde.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Essa pesquisa permitiu que compreendêssemos melhor a realidade dos grupos de 

diabéticos e dos trabalhadores de saúde que participaram do nosso estudo durante o 

desenvolvimento de ações educativas através de metodologias participativas. 

Questionamentos por nós feito ao longo de nossa vida profissional foram ganhando forma, 

sendo respondidos e mostrando-nos resultados positivos das ações realizadas durante oficinas 

e rodas de conversa.  

Parecia uma questão simples conhecer as principais características clínicas e sócio-

sanitárias dos usuários que formavam os grupos de diabéticos. Fomos conhecendo melhor 

esses usuários, que lugar social eles ocupam e que estratégias eles utilizam para viver com 

qualidade de vida apesar de tantas limitações impostas pela diabetes. Saber se o sapato que o 

usuário calçava estava adequado para prevenção de ulceras nos seus pés diabéticos não 

apresentava muito significado se não tivéssemos obtido diferentes resultados estatísticos que 

nos mostraram caminhos os mais diversos, para realizarmos ações educativas nos grupos de 

diabéticos.  

O tempo de diagnóstico da diabetes da nossa caracterização ficou entre cinco e nove 

anos, 45,0% das pessoas. Se considerarmos o intervalo de 5 a 19 anos, agrupamos 85% dos 

orientandos. No nosso estudo 2,5% tem a maior renda e a maior escolaridade. Curioso, 

entretanto, é o fato de a segunda maior renda média ser destinada ao grupo de orientandos 

analfabetos, quando esperávamos que esse grupo tivesse uma renda mais baixa que todos os 

demais; e da menor renda média ser destinada ao grupo dos orientandos com o segundo maior 

grau de escolaridade, Ensino Médio Incompleto. Temos aposentados 28,21% e do lar 56,38%, 

sendo esse último sem renda própria. Antecedentes familiares com diabetes estão presentes 

em 72,5% dos participantes dos grupos, fazendo-nos pensar que isso pode ser reflexo tanto de 

fatores genéticos quanto de maus hábitos herdados dos familiares. 

Destacamos, nas características clínicas, que entre os membros do grupo 31,6% estão 

classificados no primeiro grau de obesidade e desses 26,3% são sedentários. Como vimos nos 

resultados, o fator de risco mais presente no grupo de orientandos é o Sedentarismo, que está 

presente em 71,1% dos mesmos. A prevenção das complicações do diabetes se dá não só pelo 

controle da obesidade quanto pelos efeitos dos fitonutrientes presentes nas frutas e vegetais. 

Obesidade e Hiperlipidemia também apresentam números consideráveis, com 30% e 27,5% 
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respectivamente. O outro fator de risco bastante importante, o Tabagismo, aparece em apenas 

12,5% dos orientandos. 

Ressaltamos a hipertensão, 75%, como a patologia associada mais presente. A 

Vasculopatia e a Alergia também estão presentes, representando 47,5% e 32,5% 

respectivamente. São surpreendentes os resultados de algumas informações como o 

sedentarismo e a hipertensão, afetando 52,5% dos orientandos; o sedentarismo e a 

vasculopatia, afetando 32,5% dos orientandos; e a obesidade e a hipertensão, afetando 27, 5% 

dos orientandos. 

Câimbras ou fraqueza muscular são os sintomas mais presentes no grupo de 

orientandos, estando presentes em 23,7% dos mesmos. Surpreendemo-nos com o resultado de 

que o aumento da renda não é um fator determinante no uso de sapatos adequados. Seguimos 

observando os grupos, suas mudanças e concluímos que as pessoas mesmo depois de 

conhecerem a importância de um sapato adequado para o pé diabético não mudaram seus 

hábitos. Tivemos depoimentos como “chegando em casa, tiro as sandálias, fico descalça, pois 

não aguento o calor nos pés”.  

A análise do nível de escolaridade nos trás um ponto interessante. Nem todos os que 

têm um nível mais elevado de escolaridade, no grupo, usam sapatos adequados, entretanto, 

todos os que usam sapatos adequados fazem parte da metade mais instruída do grupo de 

orientandos. Não temos representatividade estatística para fazermos uma afirmação, mas esses 

dados nos trazem indícios de que a informação, escolaridade, é um fator chave no uso do 

sapato adequado. Vejamos que o sujeito é quem decide o que fazer, por mais que as reuniões 

tenham sido bem práticas, relativas ao cuidado com os pés. 

Quanto ao exame do monofilamento chamamos a atenção para os 15% dos 

orientandos que possuem sensibilidade alterada. Desses, dois terços não utilizam sapatos 

adequados, ou seja, 10% do total de orientandos. A presença de sensibilidade alterada 

juntamente com o uso de sapatos inadequados pode trazer, em curto prazo, o aparecimento de 

úlceras que quando não tratadas precocemente podem ou não evoluir para amputação de 

membros inferiores.  

A nossa pesquisa aponta para a importância de intervenções multiprofissionais, na 

Estratégia Saúde da Família, promovendo a realização de ações educativas que desenvolvam 

hábitos e estilos de vida saudáveis, prevenindo complicações do diabetes e proporcionando 
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melhoria da qualidade de vida dos sujeitos. Os trabalhadores de saúde realizaram várias 

atividades educativas que tiveram efeitos transformadores na vida quotidiana dos diabéticos, 

utilizando metodologias participativas como jogos, com a finalidade de expressar 

sentimentos, as principais fragilidades, limitações, a infelicidade, tristeza, saudade de doce e 

outras, capazes de prever o isolamento social. Oficinas de desenho e colagem, seguidas de sua 

interpretação, do seu significado para o grande grupo fez com que os participantes 

expusessem valores e sentimentos pessoais. A interpretação das fotografias durante a técnica 

imagética e as rodas de conversa nos mostraram também um caráter emancipatório dos 

participantes. 

O estudo desse perfil clínico e social, dos diabéticos da nossa pesquisa foi bastante 

relevante, mostrando situações que podem levar a falta de controle dessa doença e 

direcionando mais assertivamente as ações a serem realizadas por nós trabalhadores de saúde. 

É importante também ressaltar as limitações da nossa pesquisa, no que se refere a 

não representatividade da população de diabéticos do bairro de Nazaré, principalmente em 

relação ao gênero feminino, 88%, na grande maioria e sobre a existência de vazios 

assistenciais na área, devido a não cobertura completa do bairro pela ESF. 

Por diversas vezes nos emocionamos quando utilizamos metodologias participativas 

como as rodas de conversa. Entre tantos momentos felizes, tivemos também alguns muito 

tristes e que nos tocaram o coração durante depoimentos dos usuários. A educação popular 

poderia ter sido mais trabalhada pelos profissionais, fomentando nos grupos momentos de 

reflexão crítica, dialógica e compartilhada, levando o sujeito a se tornar cada vez mais 

emancipado na condução de sua vida. 

É nesse cenário real do cotidiano que pensamos estar fracassado momentaneamente, 

que a educação popular deveria se fazer mais presente, ajudando o grupo a superar esse 

biologicismo transmissor tão frequente em nossas rodas de conversa. Esses momentos de 

grande tensionamento e enfrentamento com possibilidades transformadoras devem ser todos 

utilizados pelo educador através da educação popular. Uma das funções do trabalhador de 

saúde na condução de uma roda de conversa é utilizar metodologias problematizadoras da 

educação popular. 

Este estudo, na participação das rodas de conversa, constituiu-se numa grande 

superação por nós realizada e feita com muita dedicação. Nunca pensamos que teríamos essa 
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oportunidade na nossa vida profissional, que era toda regida pela palavra “paciente” e 

“portador de pernas com úlcera”. Hoje, compreendemos perfeitamente o significado subjetivo 

das palavras de um colega quando perguntou: “O que um curativo pode ensinar?”, e que hoje, 

quando paramos a nossa pesquisa temos a certeza de que caminhar articulados em rede, todos 

juntos, fará com que nos cansemos menos e nos tornemos mais sabidos. 

Embora a educação popular em saúde por nós discutida neste estudo não tenha sido 

absorvida pela significante maioria dos trabalhadores de saúde, nesses dois anos de trabalho 

na ESF, não podemos deixar de destacar a importância que teria uma educação universitária 

mais voltada para educação popular em saúde, suas repercussões nas rodas de conversa, nos 

grupos e na sociedade. Nossos trabalhadores de saúde não tiveram essa oportunidade na sua 

formação. Destacamos a importância da realização das oficinas para os trabalhadores e o seu 

desenvolvimento sobre educação popular em saúde. Pensamos que a realização em unidades 

de saúde da família dessas oficinas muito iriam contribuir para o crescimento dos 

trabalhadores nas suas atividades diárias. 

Faz-se necessário que atividades educativas mais participativas sejam desenvolvidas 

nos grupos de educação em saúde levando-os a reflexão sobre a importância da mudança de 

comportamento e atitudes a fim de melhorar autoestima, vontade para aprender, controlar a 

patologia, proporcionando uma convivência mais feliz no meio familiar e social. A 

metodologia do diálogo e da problematização e o reconhecimento das diversas formas de 

construir saberes que trazemos da teoria da educação popular para a educação popular em 

saúde é uma das mais relevantes questões sobre o processo educativo que contribui para o 

protagonismo dos sujeitos. 

Cabe-se, ainda, ressaltar que essa lógica de educar não esta ligada apenas a mudanças 

de jeitos ou formas, como pensam alguns trabalhadores de saúde quando desenvolvem teatros 

educativos, grupos de pacientes e outras ideias mais, como se só com essas estratégias as 

transformações nas pessoas acontecessem. Os resultados obtidos pela pesquisa são relevantes 

pelo fato de apontar mudanças possíveis no cenário do cotidiano dos trabalhadores da 

estratégia saúde da família através da utilização de técnicas ativas e com a participação de 

todos, trabalhadores e usuários. 

Vinda de uma formação acadêmica bem biologicista, vejo como minha vida 

profissional está mudando, muito orientada para o outro, o conhecimento do outro e seu saber, 
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aprofundando meus conhecimentos, percebendo que a saúde também tem uma dimensão 

social. Sinto-me cada vez mais na direção da educação popular em saúde.  

Queremos enfatizar, ainda, a contribuição das ações analisadas nesta pesquisa para a 

população da área de abrangência da Unidade de Saúde da Família do bairro de Nazaré e seus 

trabalhadores de saúde que acreditam na construção cotidiana da história. 

Esperamos que este estudo venha a contribuir para outros trabalhos de imagem, visto 

a importância que vem crescendo sobre o assunto no meio científico, favorecendo a utilização 

de temas fotográficos sobre vivências dos trabalhadores de saúde, os olhares no percurso de 

avaliação em saúde em diferentes cenários e a participação popular no Sistema Único de 

Saúde. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO CLÍNICO E SÓCIOECONÔMICO 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Prontuário 

1.2. Nome                                                                                      1.3. Sexo           1.4. Idade 

1.5. Estado civil                                     1.6. Religião                   1.7. Profissão 

1.8. Profissão                                         1.9. Grau escolaridade 

 

2. ANAMNESE 

2.1. Anos de diagnóstico de diabetes           2.2. Classificação da diabetes (   ) DM1  (   ) DM2 

2.3. Cintura abdominal 

              2.4. PA      x       mmhg       2.5.Altura 

2.6. IMC 

(   ) Baixo 

(   ) Normal 

(   ) Pouco aumentado 

(   ) Moderado 

(   ) Grave 

(   ) Muito grave 

 

2.7. Presença de complicações 

 

(   ) Nefropatia diabética 

(   ) Retinopatia 

(   ) IAM (infarto agudo do miocárdio) 

(   ) AVC (acidente vascular cerebral) 

(   ) Pé diabético 

(   ) Amputação por diabetes 

(   ) Outras coronariopatias 

 

2.8. Patologias associadas 

 

(   ) HAS 

(   ) Cardiopatia 

(   ) Hanseniase 

(   ) Alergias 

(   ) Vasculopatias 

(   ) Dislipidemias 

(   ) Não diagnosticada/ausente 

 

2.9. Rastreamento de neurite periférica 

 

(   ) Queimação 

(   ) Hiperalgesia 

(   ) Pontadas/ Agulhadas/ Choques 

(   ) Cãibras/ Fraqueza muscular 

(   ) Formigamento/ Furadas 

(   ) Dor a estímulo não-doloroso 

(   ) Ausência de sinais e sintomas 
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2.10. Fatores de risco 

 

(   ) Tabagismo 

(   ) Etilismo 

(   ) Sedentarismo 

(   ) Hiperlipidemia 

(   ) Obesidade 

 

2.11 Tratamento não medicamentoso ou medicamentoso 

 

(   ) Hidroclorotiazida 25 mg 

(   ) Propranolol 40 mg 

(   ) Captopril 25 mg 

(   ) Glibenclamida 5 mg 

(   ) Metformina 850 mg 

Outros (    )sim       (   ) não 

Unidades /insulina 

 

 

Fonte: Ficha de avaliação do pé diabético/Cadastro hiperdia 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

REDE NORDESTE DE FORMAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA – RENASF 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE- UFRN 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PPG 

NÚCLEO DE ESTUDOS EM SAÚE COLETIVA - NESC 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA - MPSF 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Ações educativas com portadores de diabetes mellitus através da educação popular em 

saúde 

 

 

Autores:  

Marise Soares Almeida – Enfermeira - Pesquisadora Responsável 

Antônio Medeiros Junior– Dr. Ciências da Saúde - Orientador da Pesquisa 

 

Instituição Proponente: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva - NESC 

Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis 

CEP: 59.012-300 - Natal/RN 

Fone: (84) 3342-9727 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes – CEP/HUOL  

Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis - Natal/RN 

CEP 59.012-300  

Fone: (84) 3342 5003 

E-mail: cep_huol@yahoo.com.br 

 

Esta pesquisa faz parte do trabalho de conclusão do Curso de Mestrado Profissional 

em Saúde da Família – MPSF, promovido pela Rede Nordeste de Formação em Saúde da 

Família – RENASF, nucleado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, por 

meio do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva – NESC e tem como objetivo promover ações 

educativas com portadores de Diabetes Mellitus (DM) em uma Unidade de Saúde da Família 
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do Distrito Sanitário Oeste, no município de Natal/RN, visando melhorar sua qualidade de 

vida. Como objetivos específicos teremos que identificar características sócio-sanitárias nos 

participantes da pesquisa, desenvolver ações educativas usando metodologias participativas 

com os grupos e avaliar os resultados das ações desenvolvidas no tocante aos seus efeitos na 

perspectiva das mudanças e do seu caráter emancipatório. 

Essa pesquisa busca avaliar os resultados alcançados nos grupos de pacientes 

diabéticos na melhoria de sua qualidade de vida. Caso você deseje aceitar o convite fará parte 

das avaliações realizadas pelo pesquisador no desenvolver dos encontros dos grupos. 

O estudo oferece poucos riscos a sua integridade física, moral, social e econômica, 

uma vez que está assegurada a confidencialidade das suas informações, bem como a proteção 

da sua imagem. Os questionários para caracterização do perfil socioeconômico serão 

aplicados pelo próprio pesquisador e individualmente, evitando assim qualquer exposição do 

participante, caso ele não saiba ler. Os temas abordados durante a realização das rodas de 

conversa será escolhido de comum acordo com os participantes e pesquisador, não tendo nem 

um assunto ou perguntas que venha a constranger os participantes. As informações não serão 

utilizadas em prejuízo das pessoas envolvidas e seus nomes não serão divulgados em nenhum 

momento durante e após a realização das rodas. Os registros com imagens fotográficas 

também não serão divulgados sem o prévio consentimento do participante da pesquisa. 

A etapa da pesquisa na qual os profissionais de saúde das equipes participarão de 

quatro oficinas com o pesquisador será realizada com total liberdade dos mesmos em 

perguntar ou não, em responder ou não a perguntas, em participar ou não das dinâmicas 

TALP durante as oficinas sobre educação em saúde baseado no referencial teórico de Paulo 

Freire. O pesquisador estará presente do começo até o final das oficinas para evitar que haja 

qualquer pergunta por parte dos colegas e crie assim um mal estar em qualquer um dos 

participantes. A presença constante do pesquisador também se dará no desenvolver das seis 

rodas de conversa que serão realizadas com os três grupos de diabéticos, sendo três reuniões 

com cada grupo. 

Durante todo o desenvolvimento da pesquisa não haverá pagamento em nenhum tipo 

de moeda, para nenhum participante, seja ele profissional ou sujeito da pesquisa e nem haverá 

favoritismos para ninguém. Também não haverá benefício material para os participantes. 

Danos decorrentes da pesquisa para qualquer participante serão mínimos, mas caso haja o 

mesmo será ressarcido e indenizado sendo-lhes garantidos todos os direitos previstos na 

legislação brasileira.  
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Na nossa pesquisa, durante a realização das reuniões dos grupos, pretendemos que 

todos participem das ações educativas e que sintam os efeitos das mesmas na perspectiva de 

mudanças e do seu caráter emancipatório. Os resultados desta pesquisa visam contribuir com o 

conhecimento necessário sobre as mudanças advindas da utilização de novas metodologias ativas no 

apoio de grupos e melhoria da qualidade de vida dos participantes, de forma que as mesmas possam 

subsidiar o processo de novas políticas do cuidado na Atenção Primária. O resultado final desta 

pesquisa constituirá o trabalho de dissertação da aluna pesquisadora e será amplamente divulgado a 

partir da publicação de artigos em periódicos da área, a fim de subsidiar o planejamento de novas 

ações e pesquisa sobre o assunto. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Todo o material utilizado pelo pesquisador será arquivado por um período mínimo de 

cinco anos, assim como todos os resultados das análises dos dados dessa pesquisa. 

Seguiremos todos os princípios éticos da Resolução n° 196/96, do Conselho Nacional de 

Saúde. Também estaremos colaborando para a melhoria da formação de grupos e tornando 

sujeitos mais críticos de sua realidade social. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para a pesquisadora: Marise Soares Almeida, fone: 

(84) 3206-5883 (84) 9983-7974 e e-mail: marise-sa@hotmail.com  

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

Eu, ____________________________________________________, CPF n° ________ 

________________ declaro que após ter sido esclarecido(a) pelos pesquisadores e ter 

entendido o que me foi explicado, concordo em participar da pesquisa  

                                                                                         Natal/RN, ____/____/____  

___________________________ 

     Assinatura do Entrevistado 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 5003. E-mail: cep_huol@yahoo.com.br 

 

____________________________ 

Marise Soares Almeida 

(Pesquisadora Responsável) 

 

 

Polegar Direito do Entrevistado 

 (se necessário) 

 

 

 

 

 

mailto:marise-sa@hotmail.com
mailto:cep_huol@yahoo.com.br
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APÊNDICE C – TALP 1 - TÉCNICA DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 

 

Instrumento que será aplicado com os trabalhadores de saúde na Oficina 1 

 

Identificação: 
Profissão:  

Tempo de atividade profissional: 

Tempo na Estratégia de Saúde da Família:  

Formação Prévia ESF/APS (aperfeiçoamento/especialização/residência)  

Idade:  

Sexo:  

Data:  

 

Termo indutor 1. Educação em saúde na Estratégia de Saúde da Família 

a) Educação em saúde na Estratégia de Saúde da Família (escreva as seis primeiras 

palavras que vêm a sua mente): 

1._____________________ 

2._____________________ 

3._____________________ 

4._____________________ 

5._____________________ 

6._____________________  

b)Agora circule a palavra mais importante quando pensa em Educação em Saúde na 

Estratégia de Saúde da Família  . 

 

c)Descreva o que você compreende como Educação em Saúde na Estratégia de Saúde da 

Família  (texto com no mínimo 6 linhas) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – TALP 2 - TÉCNICA DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 

 

Instrumento que será aplicado com os trabalhadores de saúde na Oficina 2 

 

Identificação: 
Profissão:  

Tempo de atividade profissional: 

Tempo na Estratégia de Saúde da Família:  

Formação Prévia ESF/APS (aperfeiçoamento/especialização/residência)  

Idade:  

Sexo:  

Data:  

 

Termo indutor 1. Educação popular em saúde na Estratégia de Saúde da Família 

a) Educação popular em saúde na Estratégia de Saúde da Família (escreva as seis 

primeiras palavras que vêm a sua mente): 

1._____________________ 

2._____________________ 

3._____________________ 

4._____________________ 

5._____________________ 

6._____________________  

b)Agora circule a palavra mais importante quando pensa em Educação popular em saúde na 

Estratégia de Saúde da Família  . 

 

c)Descreva o que você compreende como Educação popular em saúde na Estratégia de 

Saúde da Família  (texto com no mínimo 6 linhas) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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DOSSIER 

ANEXO A – MODELO DA CARTA DE ANUÊNCIA 
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ANEXO B – MÚSICA GENTILEZA, MARIZA MONTE 

Gentileza 

Marisa Monte 

Apagaram tudo 

Pintaram tudo de cinza 

A palavra no muro 

Ficou coberta de tinta 

Apagaram tudo 

Pintaram tudo de cinza 

Só ficou no muro 

Tristeza e tinta fresca 

Nós que passamos apressados 

Pelas ruas da cidade 

Merecemos ler as letras 

E as palavras de gentileza 

Por isso eu pergunto 

A você no mundo 

Se é mais inteligente 

O livro ou a sabedoria 

O mundo é uma escola 

A vida é o circo 

"Amor: palavra que liberta" 

Já dizia o profeta 

 

 

 

 

http://letras.mus.br/marisa-monte/
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ANEXO C – BANCA EXAMINADORA 
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ANEXO D – DECLARAÇÃO DE MESTRE 

 


