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RESUMO 

Mesmo que nem sempre explícito, o princípio educativo está presente na 
prática do profissional de saúde. Assim, a eficácia do ato médico depende da eficácia 
pedagógica da relação com o paciente. Essas práticas educativas, que buscam criar 
vínculos entre a ação médica e o pensar e fazer cotidiano da população, são tema da 
Educação Popular em Saúde (EPS). 

Considerando a relevância deste tema, foram investigadas concepções e 

práticas dos estudantes de medicina da Universidade Federal de Santa Catarina em 
relação à EPS, com o duplo objetivo de divulgar o tema e contribuir para o 

entendimento da forma de agir e pensar dos estudantes. Considerando a escola 

médica como influência determinante nessas concepções, houve ainda a pretensão de 
valorizar a EPS no atual debate das mudanças curriculares. 

Para isto, foi realizada uma pesquisa qualitativa através da aplicação de um 
questionário e análise de conteúdo das respostas escritas. 

Foram classificados os resultados em quatro categorias de matizes de Estilo 
de Pensamento. Foi verificado que, em geral, os estudantes, possuem pouca clareza a 

respeito do tema, sendo influenciados basicamente por duas teorias: Teoria 

Higienista/Preventivista e Teoria da Medicina Social. 

A descrição da metodologia da pesquisa qualitativa/ análise de conteúdo 

realizada, destacou-se tanto quanto a discussão dos resultados ou mais, e talvez 

consista na essência deste trabalho. 

É importante devo assinalar que o' trabalho defende explicitamente a EPS 
como forma de promover e fortalecer a participação popular, estimulando a 

consciência crítica da realidade, contribuindo para a formação de homens ativos, 
saudáveis e cultos para transformarem a sociedade e a si mesmos.
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SUMMARY 

Although it is not always explicit, the educational principle is present in the work 
of the health professional. Thus, the effectiveness of the medical act depends on the 

pedagogic effectiveness of the relationship with the patient. This educational work, 

aimed at creating ties between the medical action and the day-to-day thoughts and 
activities of the population is the subj ect of Community Health Education. V 

Considering the relevance of this theme, it was intended to investigate the 

concepts and practices of the Universidade Federal de Santa Catarina medical 

students as regards Community Health Education, with the double purpose of 

promoting the theme and contributing to the understanding of how the students act 
and think. Considering the medical school as a determining influence on such 
concepts, it was further intended to show the value of Community Health Education 
in the context of the current debate about curriculum changes. 

For those purposes, I carried out a qualitative survey by applying a questionnaire 

and analyzing the contents of the written replies. 

The results were classified in four categories of Thought Style. It was found that, 
as a rule, students are not very clear about the theme, and that they are basically 

influenced by two theories: the Hygienist/Preventive Theory and Social Medicine 
Theory. 

In this study, the description of the qualitative survey/analysis of contents is as 

important as, or more important than the discussion of the results, and it is perhaps 
the essence of the study. 

It is important to point out that the study explicitly defends Community Health 
Education as a means to promote and enhance community participation, encouraging 
a critical awareness of the reality, and contributing to forge active, healthy and 

knowledgeable men, capable of improving themselves and society.
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1JNTRoDUÇÃo 

A atividade do profissional de saúde inclui um princípio pedagógico. Uma vez que o ato 
médico inclui, dentre outras coisas, o repasse de informações médico- paciente, mesmo que 
nem sempre explícito ou colocado de forma clara, o princípio educativo está sempre presente 
na práxisa do profissional de saúde' 

Por lidar com seres humanos, que Marx denominaria sujeitos históricosz, o ato medico 
terá seu sucesso dependendo da relação criada entre os sujeitos envolvidos. As pessoas já 
trazem para o atendimento médico suas próprias visões de seus problemas e uma série de 
outras práticas alternativas de cura. Assim, o ato médico pode ser entendido como um jogo de 
convencimento e negociação do diagnóstico e prescrição médica com estes outros saberes e 

práticas, onde a conduta resultante será um híbrido, fruto da reinterpretação pelo paciente, 
cidadão livre.3 

Portanto, a eficácia médica está subordinada à eficácia pedagógica da relação com 0 

paciente e sua família. As relações humanas no entanto, são extremamente complexas, com 
aspectos psíquicos, sociais, políticos e pedagógicos, para a qual os profissionais de saúde e os 

estudantes, de maneira geral, estão despreparados. A medicina tornou-se uma profissão por 
demais “científica” se afastando do aspecto humano, filosófico. Esta questão “prática” do ato 
médico, não a técnica, mas o dia-a-dia da profissão, o trabalho em si, a relação com o 

paciente, e' um tema muito pouco explorado. 3 l 

Os estudantes não saem da Faculdade preparados para praticar medicina em seu sentido 
mais amplo, e sim para diagnosticar doenças e efetuar tratamentos. O ambiente hospitalar da 
Faculdade de Medicina influi muito neste processo. O contato com as pessoas é sempre no 
meio de muitos profissionais, com valores e exigências científicas, administrativas, eficientes 
e pouco humanas. As tentativas de melhorar a relação com o paciente estão voltadas para a 

obtenção de dados mais abrangentes para uma melhor decisão terapêutica.
\ 

a 
u

4 

A palavra práxis *refere-se a um processo cíclico de ação e reflexão, onde a reflexão determina a ação, que 

por sua vez, determina uma nova reflexão gerando uma nova ação e assim por diante.
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Este aspecto pedagógico envolvido não só no ato médico, mas em qualquer ação 
relacionada à área da saúde, é tema da Educação Popular em Saúde ( EPS), também chamada 
por alguns autores de Educação em Saúde, ou ainda Educação e Saúde. Este termo, Educação 
Popular em Saúde (EPS), refere-se a inúmeras práticas, metodologias, instrumentos de análise 
e reflexões que orientam praticas de saúde, práticas educativas e até mesmo, concepções de 
saúde] 

A atitude das pessoas em relação à sua saúde decorre de um conjunto complexo de\l \ 

elementos de decisão, valores, representações, padrões culturais, práticas individuais, 

familiares e de classe social. Além disso, utilizam diferentes sistemas de cura, integrados em 
sua cultura e em sua realidade material de vida. É justamente nesta questão que a EPS atua, 
buscando criar vínculos entre a ação médica e o pensar e fazer cotidiano da população. 3 I 

. Percebe-se portanto, a complexidade do tema, que dialoga ao mesmo tempo com o » 
paciente, que conhece intensamente a realidade onde está inserida a sua doença, é carregado 

de crenças, saberes e estratégias de intervenção nesta realidade, e com os profissionais de 
saúde, com conhecimentos científicos sobre o problema e que são também carregados de 
crenças próprias da cultura do grupo social de onde vem. 3 " 

No modelo de consulta médica tradicional, o paciente ao ser atendido entrega seu corpo 
ao profissional de saúde. Este então faz perguntas, apalpa, tira sangue para exame para, em 
seguida, chegar sozinho a uma conclusão e estabelecer um plano de tratamento que deve ser 
seguido. A idéia transmitida é a de que quem entende do corpo das pessoas é o doutor ou o 

auxiliar de saúde. Percebe-se portanto, que muitas -vezes, as atividades rotineiras da 

assistência à saúde têm consequências deseducativas ao invés de educativas. 3 

“Cotidianarnente observam-se exemplos de atitudes deseducativas no 

atendimento à saúde, como a maneira autoritária e grosseira de tratar a 

F população. Casos em que famílias que vivem situação de crise, alcoolismo, 
miséria intensa, conflitos conjugais graves, doença mental, grande número de 
filhos pequenos, desemprego, conflito com o crime organizado, etc., que não 
conseguem dispensar os cuidados básicos a seus membros. Vistas como 
acomodadas, tendem a ser desprezadas pelos serviços por não dar conta de se 

enquadrarem na sua rotina de horário de marcação de consultas, execução dos

›
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exames laboratoriais, postura silenciosa no atendimento e obediência detalhada 
na prescrição.” (Vasconcelos, 1997) 3 

É sabido que antes de um serviço de saúde chegar a uma comunidade, ela tinha suas 
formas próprias de resolver seus problemas de saúde. São os práticos, parteiras, 

farmacêuticos, mães, benzedeiras, erveiras, professores, etc. Pessoas com uma cultura de 
saúde aprendida informalmente, que foi acumulada durante muitos séculos de experimentação 

empírica. 3 É uma cultura popular que tem os seus limites, mas que tem, também, um grande 
valor. 

Considerando portanto, que a medicina científica é um caminho elaborado, mas não o 

único, de conhecimento e intervenção no processo de adoecimento e de cura e que os 

pacientes trazem outras visões e saberes válidos, não resta outra alternativa que não a 

construção das condutas terapêuticas através do diálogo. Na medida que cada um sabe dos 
seus limites, é possível estabelecer uma relação pedagógica onde o diálogo não é apenas uma 
estratégia de convencimento, mas é visto como oportunidade de enriquecimento de ambos. 
Conseguindo de um lado, uma terapêutica mais eficaz por estar inserida na cultura e nas 
condições materiais de vida do paciente, e de outro lado, contribuindo na formação de 

cidadãos mais capazes de gerirem sua saúde e na superação dos limites da medicina popular, 

que são muitos. 3 

Embora de fundamental importância, a EPS é um tema muito pouco abordado na área da 
saúde. Segundo Vasconcelos, o que se observa na prática clínica, é que os médicos, 

despossuídos de discussão ou reflexão sobre educação em saúde, recorrem ao que chamam de 
“bom senso médico”, aprendido pela imitação dos mestres e pelo processo intuitivo de erros e 

acertos, para enfrentar essa questão. Este autor coloca o seguinte questionamento: 

“ Por que um aspecto tão central na prática médica deve continuar a ser 
enfrentado tão intuitivamente? Se buscamos bibliografia mais atualizada para 

decidir qual antibiótico usar em caso de abscesso pulmonar, por que não buscar 
também bibliografia atualizada para esta questão?” (Vasconcelos, 1998)' 

Assim, tendo em vista a relevância do tema, bem como minha experiência como 
estudante de medicina, considero que a Universidade não me forneceu os subsídios
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necessários para a prática da EPS. A partir daí surgiu o interesse deste trabalho para investigar 
mais a respeito. 

“...a rigor, um problema intelectual surge a partir de sua existência na vida 
real e não espontaneamente.” (Minayo, l994)4 

Pretendi -com este trabalho, a partir de uma breve revisão bibliográfica sobre 0 tema, que 
aborda alguns aspectos históricos, teóricos e práticos da EPS, conhecer mais sobre as 

concepções e práticas dos estudantes de medicina da UFSC em relação à EPS, com o duplo 
objetivo de divulgar a importância do tema e ao mesmo tempo, contribuir para um melhor 
entendimento da forma de agir e pensar desses estudantes, pois considero que os princípios 

educativos incorporados em seus discursos e práticas, estão orientados por uma concepção 
pedagógica, uma teoria, uma visão de mundo] 

Para isto, realizei uma pesquisa qualitativa através da análise de conteúdo das respostas 

obtidas com a aplicação de um questionário sobre EPS. Para realizar esta pesquisa, adotei 
como referencial teórico as Opções Pedagógicas de Bordenaves, a metodologia de Bardin, 
bem como os Estilos de Pensamento (EP)b existentes na Educação Popular em Saúde, 

_ 2 . . N . . . . 

descritos por Da Ros. Abordarei estas informaçoes mais adiante, pois considero seu 

esclarecimento fundamental para um bom entendimento da pesquisa. Devo ressaltar que esta 
questão metodológica foi, no decorrer da execução do trabalho, tomando dimensões muito 
maiores do que a esperada e, no final, a metodologia da pesquisa qualitativa/ análise de 

conteúdo destacou-se tanto quanto a discussão dos resultados ou ainda mais. Por isto, o 

capítulo de metodologia foi transformado em Percurso Metodológico e talvez consista na 
essência deste trabalho. 

É importante assinalar que, tendo consciência da profundidade do tema, não 

pretendo aprofundar a discussão teórica existente, mas sim mostrar um ponto de vista sobre 
um pouco do que acontece em relação à EPS e do que existe na teoria, bem como Lun pouco 
de sua história. Este ponto de vista, explicitamente defendido pela autora ao longo do 

trabalho, diz respeito a concepção dialógica da EPS, vislumbrando-a como forma de 

'JO termo Estilo de Pensamento (EP) foi primeiro utilizado por Fleck (1986) e pode ser entendido como o 

conjunto das relações históricas, sociais e culturais que ajudam a compor o “estado do conhecimento”. * 

(curoio, 2001)” 

f/ I

/
I)
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promover e fortalecer as organizações sociais, a participação comunitária, ou seja, formas 
coletivas de aprendizado, com o objetivo de estimular a consciência crítica da realidade, 
contribuindo para a formação de homens ativos e capazes, saudáveis e cultos para 

transformarem a sociedade e a si mesmos.



2 _ ,REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1- Educação Popular em Saúde 

Neste capítulo, pretendo abordar especificamente a Educação Popular em Saúde 
(EPS), alguns aspectos de sua' história, alguns exemplos de sua prática e algumas correntes 
teóricas que a influenciam. É importante ressaltar que a forma de abordagem destes assuntos 
estão, explicitamente, influenciadas pela concepção de EPS defendida por este trabalho.

H 

Pesquisando Educação Popular em Saúde (EPS) e sua história, evidencia-se que a mesma 
está inseparávelmente inserida na história da saúde, particularmente a área da saúde pública 

(SPB). A história da saude, por sua vez, é parte da história da humanidade e relaciona-se 
intimamente com todas suas outras partes, a história política, econômica, cultural, social, etc. 

Desta forma, farei um breve relato sobre a história geral da saúde pública, citando apenas 
seus grandes marcos, para então abordar a história da EPS no Brasil, que sempre esteve 
Vinculada à história das políticas de saúde e sua aplicação dentro do contexto político- 

econômico-social nacional e mundial. 

Este conteúdo histórico terá grande importância no final da pesquisa, para o 

entendimento das categorias de estilos de pensamento, que como veremos adiante, são 

determinadas historicamente. 

2.1.1 - História da Saúde Pública: 

“ Só a história das mudanças de visão do mesmo fenômeno é que da luz 
para as idéias do presente ( Kramsztyk et Da Ros, 20O0).2 ” 

Quer se tome como referencial a história do Egito, da Grécia,ou de Roma, o começo da 
Saúde Pública (SPB) pautava-se principalmente em higiene, que podia ser, segundo 

Hipócrates, dos ares, das águas e dos lugares. A teoria vigente era a Teoria dos Miasmas, 
emanações que brotavam dos pântanos e causavam as epidemias. 2
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Com o surgimento do meio urbano, as preocupações com a higiene relacionavam-se a: 
construções arejadas e higiênicas, distribuição de água potável e pensando na exclusão dos 

dejetos. 2 ' 

No começo dos anos 1800 surge a Teoria da Medicina Social. O conceito Medicina 
Social, foi utilizado pela primeira vez em 1838 por Jules Guérin, no contexto dos movimentos 
revolucionários que rondavam a Europa nesta época, na tentativa de construção do 

socialismo. 

“... o termo Medicina Social serve para designar genericamente modos de 
tomar coletivamente a questão da saúde.” (Almeida Filho 1994 et Da Ros, 
2000). 2 . 

É um campo científico que relaciona aspectos sociais com o processo saúde-doença e 

com os serviços de saúde. Na época da Revolução Industrial, esta teoria denuncia o modo de 
produção capitalista com as condições de exploração do trabalhador. Um dos trabalhos 
científicos pioneiros na área foi feito por Engels : “As condições da classe trabalhadora na 
Inglaterra em 1844”, mostrando o quanto existe de desgaste e, consequentemente doença e 

morte, da classe trabalhadora, sob exploração capitalista. R.VirchoW, em 1848, ao investigar, 
a pedido do governo da Prússia, uma epidemia de tifo na região da Alta Silésia, dizia em seu 
relato que o único caminho para prevenir novas epidemias era mudar as condições de vida dos 
camponeses, com educação adequada e assegurando seus direitos políticos. 2 

Portanto, a teoria da Medicina Social considera o Estado como um dos responsáveis pelas 
condições de vida das pessoas, suprindo suas necessidades básicas. 2 Isto implica em 
compromisso e redirecionamento econômico do Estado. 

Entre 1880- 1905, com o desenvolvimento de ciências como patologia, histologia, 

química, fisiologia e, principalmente, microbiologia, eclode uma verdadeira revolução no 
conhecimento médico. As descobertas bacteriológicas de. Pasteur, foram um marco na história 
da saúde. Surge, a partir daí, a Teoria Bacteriana, que torna-se hegemônica desde o século 
XIX. No entanto, ao invés desta teoria somar-se à teoria da Medicina Social, ela vai significar 
uma negação do conhecimento anterior. 2 

Esta nova concepção assmne que o germe/ microorganismo é o único causador da 

doença. Portanto, as condições sociais nada tem a ver com isso, o processo saúde-doença é
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uma questão que emerge do corpo individual e é resolvida nele. Além de desonerar o Estado, 
necessita do desenvolvimento de equipamentos e medicamentos muito mais compatíveis com 
a lógica capitalista em desenvolvimento. Desenvolveu-se então, desde o século XIX, a 

imagem que o bom médico era o que contribuia para o desenvolvimento científico, o bom 
diagnosticador. Busca-se gratificação obtida dos “colegas profissionais” (grupo de referência), 

mais do que a obtida dos pacientes. 2 

Neste contexto, a saúde pública direciona-se mais uma vez à questão específica da 
higiene, enfocando aspectos individuais, os centros urbanos (a “sujeira” produzida e mal 
administrada pelo homem). A higiene é preconizada como forma de evitar doenças, e não 
relacionada às condições sociais de vida. 

Em 1910, no afã de estabelecer um padrão para a Educação Médica, a AMA (Associação 
Médica Americana) e F lexner, futuro secretário da Rockfeller Foundation, divulgam um 
relatório, que foi responsável por uma reforma no ensino médico, conhecida como Reforma 
F lexneriana. Dentre os objetivos, estava estimular a mudança na concepção de educação, 
passando a encara-la como fator de melhora no setor produtivo. Esta reforma teve como 
características ser positivista, centrada no hospital, mecanicista e biologicista. Foi um marco 
na Educação Médica, porque, a partir dela que a fragmentação em especialidades médicas 
passa a ser a regra na formação. Sugere-se nesta época, que a SPB deveria ser uma 
especialidade médica, defendendo que os profissionais de SPB requerem uma escola separada 
das outras profissões. Oficializa se uma dicotomia entre médicos/atençao individual e a SPB, 
osmédicos passam a olhar a SPB não mais como uma atividade inerente à prática médica, 
mas como algo estranho, que não mais lhes diz respeito. 

_

0 

É dessas diferentes formas de conceber o processo saúde-doença, desenvolvidas ao longo 
da história, que se originam os grandes blocos de pensamentos existentes na área da saúde, 
bem como na educação popular em saúde. 

2.1.2. História da EPS no Brasil e sua relação com a Saúde Pública 

Com a independência do Brasil e a Constituição de 1824, o país foi dividido em 
províncias, só votavam as pessoas com renda superior a 100 mil réis.
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“Nesta não-democracia, a questão saúde se apresentava como de domínio 
privado, familiar e, no máximo, uma questão local, onde formavam-se 
“comissões de homens bons, com funções filantrópicas e fiscalizadoras em 
relação à saúde” (Da Ros, 2000) 2. 

O poder político e econômico estava nas mãos das oligarquias rurais. A população que 
não detinha o poder econômico, muitos recém saídos da escravidão, era subordinada, 

marginalizada. Havia portanto, uma debilidade de atores sociais não hegemônicos e pode-se 
dizer que nãohaviam manifestações oficiais de EPS] As teorias que orientavam as ações 
eram determinadas pela igreja, que realizava dias de penitência e orações. 2 

Pode-se dizer que é em 1903, quando Oswaldo Cruz, do Instituto Pasteur, é nomeado 
diretor de SPB no governo de Rodrigues Alves, que começa a SPB no Brasil. As primeiras 
ações de SPB voltavam-se para a contenção de epidemias, por exemplo variola, peste, febre 
amarela, que estavam dizimando a força de trabalho, trazendo transtorno para a exportação do 
café. 2 Portanto, é a partir daí que pode-se considerar o aparecimento da EPS, enquanto 

conteúdo ligado à saúde pública. As primeiras “ações educativas”, são campanhas como 
vacina obrigatória, operações mata-mosquito, limpeza urbana, entre outras. 

“ A forma de educar em saúde nessas campanhas era breve, pois para as 
autoridades, o povo era incapaz de maiores entendimentos. Predominava a 

imposição de normas e medidas de saneamento consideradas científicas pelos 
técnicos e burocratas ”. (Vasconcelos, 1998)] 

Portanto pode-se dizer que nesta época a EPS era pensada como forma de “evitar 

problemas” (Vasconcelos, 1998) 1, isto é, evitar transtornos para a exportação do cafe. 

“ Assim, durante fase da Primeira República (1889-1930), a educação em 
saúde adquire destaque na política nacional, permeada, é claro, pelo 

pensamento positivista das classes dominantes, enfocando as doenças 

(epidemias) enquanto unidade de programação de ações e desconsiderando o 

ator popular como elemento ativo.” (Vasconcelos, 1998) 1
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No entanto, Da Ros coloca que as campanhas pensadas e executadas não foram recebidas 
tranquilamente pela população. 

“ Em 1904, com a obrigatoriedade da vacina, rapidamente organiza-se uma 
liga contra a vacina obrigatória - protesto libertário - dispondo-se a ser contra 
a vacinação, ate' “a bala” se fosse necessário.” ( Da Ros, 2000) 2 

Até aproximadamente 1930, a SPB tinha um estilo de atuar que ficou conhecido como 
“policia sanitária”. Este estilo adota a determinação essencialmente unicausal do processo 
saúde-doença (a bactéria ou o parasita como a causa das doenças), embora com conteúdos 
multicausais° e higienista, que coloca a responsabilidade do indivíduo pela sua saúde. 2 

A EPS realizada pela polícia sanitária, mantém um caráter autoritário e biologicista, 

realizada de forma técnica, impositora de normas e comportamentos, assumindo o saber 
científico como a verdade. Partindo do pressuposto que a população é ignorante, incapaz de 
iniciativas criativas e de maiores entendimentos, o recado era dado de forma simples e direta. 

O aspecto social do processo saúde-doença era negado. 

“...em SP, entre 1909 e 1924, quando a mortalidade infantil era de 323 por 
mil, mas afirmava-se que não eralum problema de miséria, e sim porque as 
mães desconheciam os cuidados de puericultura. Paula Souza ( fundador da 

OMS, fórum mundial para se pensar saúde) era explícito ( Ribeiro, 1993), no 
“sentido de afirmar que não adiantava tentar mudar a sociedade, tinha era que se 
fazer um trabaho educativo.” ( Da Ros, 2000) 2 

A partir de 1930 ocorrem mudanças na saúde pública nacional. Surge o Sistema 

Previdenciário, expande-se a assistência médica individual e minimiza-se as ações coletivas.

C A multicausalidade diz respeito à teoria da História Natural das Doenças, na qual participam três fatores: o 

agente causal, o homem susceptível e o meio ambiente. Neste caso, as características da inulticausalidade, são 
defendidas para evitar a entrada do agente causal, portanto, de concepção claramente biologicista. (Da Ros, 
2ooo)2
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“ O modelo de atenção médica dominante definia-se sucintamente como : 

para os ricos, prática médica privada e liberal; para os trabalhadores 

organizados, os IAP's ( Institutos de Aposentadoria e Pensão, organizados por 

categoria profissional, que davam direito à assistência médica, acesso a exames 
e hospitais próprios); para os pobres e trabalhadores desorganizados, os 

hospitais de caridade e as ações de saúde pública.” ( Da Ros, 2000) 2 

A forma de atuar na EPS, no entanto, nao muda, continua a priorizar o combate às 
doenças infecciosas e parasitárias, através da difusão de informaçoes e convencimento, 

encarando a população como passiva, incapaz de iniciativas próprias. 1 

A partir da década de 60, surgem novos conceitos na saúde pública: racionalização de 
custos, elaboração de planos nacionais de saúde, entre outros. É o inicio da Medicina 
Preventiva. 

Com a instauração da ditadura militar em 1964, há uma expansão dos serviços médicos 
privados e hospitais, desenvolve-se o Complexo Médico-Industrial. 

“ Este termo, Complexo Médico-Industrial, refere-se a uma organização 
representando os interesses da indústria farmacêutica, indústrias de 

equipamentos médicos, setores privados hospitalares, planos de saúde e de 

categorias, empresas de Medicina de Grupo, todos interessados no acúmulo de 
capital investido na área da saúde.” (Henrique, 2002)6 

O regime militar cria o Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), que substitui os 
antigos IAPs e oferece assistência à saúde a todos que possuísem carteira assinada. Como o 

objetivo do governo era obter apoio do Complexo médico-industrial, passou-se a financiar o 

setor privado, comprando posteriormente seus serviços. 6 

Na época da ditadura militar, o pensamento científico positivista tornou-se hegemônico e 

a educação médica sofria, desde a década de 50, forte influência da Reforma Flexneriana. 
Com isso, a EPS, ainda que “polícia” perdeu espaço na política nacional. 

Coin os partidos políticos e sindicatos esvaziados, intelectuais e educadores ligados à 

Igreja Católica, que propunham uma forma diferente de organização da vida social, entram 
em contato com a dinâmica de luta e resistência das classes popularesl
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Esses movimentos eram influenciados pelo humanismo que florescia na Europa do pós- 

guerra, enfatizavam a dimensão cultural e da consciência no processo de luta. 

“Assim, paradoxalmente, enquanto o Estado agia com descaso em relação 
aos problemas populares, surgem novas experiências de EPS, com a busca do 
diálogo entre saber popular e saber acadêmico, orientados pelo discurso de 

Pâuio Ffeire<'.°°(vas¢0n¢ei@s, 1998) 1 

No entanto, Vasconcelos afirma que este novo modelo de EPS observado na década de 
70, muitas vezes, mantinha a mesma rigidez da “polícia sanitária”. 

“O modelo baseava-se na inserção de um técnico em uma comunidade 
periférica, identificação de lideranças e problemas mobilizadores, criação de 

espaços de debates, apoiando lutas emergentes e criando subsídios teóricos 

para alargar discussões locais. Muitas vezes, centrava-se demasiadamente na 
luta política, em detrimento de dimensões mais subjetivas, muito presentes nos 
escritos de Paulo Freire, como o desenvolvimento da consciência crítica e a 

busca pela liberdade individual e coletiva, ou seja a busca do ser mais. Embora 
se dissesse respeitar o saber popular, os 'objetivos eram previamente 

deliberados na construção de uma consciência proletária, delineada pelo 

pensamento socialista ortodoxo. Desta forma, a EPS também foi impositora, 
homogeneizadora.”(Vasconcelos, 1998) I 

Paralelamente a essas novas experiências (ditas “alternativas”) de EPS, setores contra- 

hegemônicos da área da saúde unem suas forças e vêm a constituir o que, a partir de 1976, 
fica conhecido como Movimento Sanitário. Entre eles estavam: os preventivistas do 

Ministério da Saúde (indignados com a diminuição de verbas para a prevenção); os publicistas 
da Previdência (devido aos recursos beneficiarem os hospitais privados em detrimento dos 
públicos); movimento dos intelectuais da saúde (nas Universidades, defendendo um modelo 
democrático, socializado e que não privilegiasse o capital); movimento estudantil (pelo fim do 

d Paulo Freire foi professor de Pedagogia na Universidade Federal de Pemainbuco e ficou intemacionalmeme conhecido ao foriiiiilar 0 Plano dc Educação em Massa, em 
Santiago do Chile, Mais sera falado sobre ele adiante,juntamente com as correntes teóricas, por agora, basta saber que ele foi 0 pai da Pedagogia Dialógica e
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regime militar e o fim da ingerência do setor privado no recurso público); movimento popular 
da saúde, junto com a Igreja progressista (reivindicando a utilização da medicina natural); 
movimento da saúde comunitária (por um modelo que integrasse a medicina curativa com a 

- 2 preventiva) 

Pode-se dizer que as políticas de saúde implementadas, pelo menos até 1994, são o 

resultado dos embates entre o Complexo Médico- Industrial e o Movimento Sanitário, duas 
formas de pensar incongruentes entre si. 2 

Pelo que foi exposto até agora, infere-se que estas duas formas de pensar incongruentes 

entre si, acompanham toda a evolução histórica da saúde, da EPS e como veremos adiante, 
são determinantes na formação do estilo de pensar e agir dos estudantes. 

Em 1988, a nova Constituição é promulgada, criando o Sistema Único de Saúde (SUS), 
com uma proposta de integração da medicina curativa e preventiva, com o propósito de 
atender toda a população em todos os níveis de atenção de forma universal e de fácil acesso 
(Henrique, 2002), ou seja, é a democratização da saúde. Dentre os princípios do SUS, dois 
em especial tiveram grande impacto na forma de pensar e agir em SPB. Foram eles: a 

descentralização e o controle social. 

A idéia básica da descentralização (municipalização) das ações de saúde era que o 

município gerisse os recursos para a saúde do Ministério da Saúde e do Ministério da 

Previdência, aproximando os espaços de poder da população, proporcionando a atuação de 

novos atores sociais coletivos nas ações de saúde. 2 

O controle social, por sua vez, garante a participação da população organizada na 

deliberação das políticas de saúde, através dos Conselhos de Saúde, Locais, Municipais, 

Estaduais e Federal. Assim, com a instauração do SUS e considera controle social e educação' 
popular como partes integrantes da assistência à saúde oficial. 

“ Observa-se que as experiências “extra-oficiais”, que buscavam um 
referencial freireano, atuando de maneira não autoritária, não centrada na 

doença ou na mudança de comportamento individual e que antes eram 

marginais, agora sofrem uma transposição para as instituições oficiais, ou seja, 
para os serviços de saúde, mais especificamente para o Centro de Saúde 

(assistência primária).” (Vasconcelos, 1998) 1 

Iibenadora., aplicando pela primeira vez no campo da pedagogia as palavras conscientização/ conscientizar.
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A partir daí, inicia-se uma nova fase na história da EPS. 

2.1.3 _ A EPS pós-sistema Único de saúde 

Com a descentralização das atividades de assistência à saúde, não é mais somente o 

Ministério da Saúde quem dita as campanhas, o conteúdo e a forma de realizar EPS. Agora, 
ela é realizada à nível de Centro de Saúde, ou seja, no nível dos municípios. 1 

“Enquanto a forma alternativa de EPS restringiam-se a grupos marginais, 
relativamente pequenos e pouco heterogêneos, o convívio entre agentes 

educadores e comunidade era mais íntimo e as relações, mais igualitárias e 

duradouras. Valorizava-se mais os momentos de debates do que as ações 

práticas, mesmo porque havia grande dificuldade de implementação das 

mesmas. Nos serviços oficiais de saúde, as condições são outras. Eles são 

responsáveis por grandes bairros ou cidade inteiras, realidades complexas, 

diversa e fragmentada. Passa a existir uma maior preocupação, tanto dos 

profissionais quanto da própria população, com a implementação de ações 
técnicas, e as discussões em si, perdem o valor. Além disso, o processo de 

' racionalização por que passam os serviços de saúde no Brasil, resultou numa 
certa valorização de ações preventivas devido ao seu menor custo relativo em 
comparação às ações curativas.” (Vasconcelos, 1998 ) I 

Além disso, a participação popular na dinâmica dos serviços e' complexa, o exercício do 

poder, autoridade e hierarquia possui várias faces. Muitas vezes, empresas, grupos e 

indivíduos tentam obter privilégios na utilização dos recursos públicos. I 

Por outro lado há um desenvolvimento dos movimentos populares, que passam a discutir 
e elaborar subsídios para projetos de lei, atuando na gerência das políticas de saúde. Para isto 

necessitam, mais do que nunca, de conhecimento técnico/ científico, que vão buscar nas 

Universidade, ONGS, partidos políticos, entidades profissionais, Igreja, etc. Este 

desenvolvimento, no entanto, cria algumas vezes, uma certa especialização dos líderes dos 
movimentos, uma burocratização, distanciando-os de suas bases, dificultando o
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estabelecimento das prioridades reais e as formas coletivas de tomada de decisões, o que 
prejudica a relação entre os membros dos movimentos gerando um sentimento de crise dos 
movimentos sociais. 1 

Também a relação do governo, no caso os municípios, é complexa. 

“ O Governo, por sua vez, continua sendo o detentor do poder e atua na lógica 
de negociação com os movimentos populares para poderem continuar suas 

políticas. Além disso, os projetos educativos dão uma aparência progressista às 
instituições que os implementam. Descobrem a arte de coaptação desses 

movimentos, criam campanhas diversas, como doação de leite, cestas básicas, 

entre outras. Seduzem as comunidades, que chegam a disputar entre si para 

conseguirem benefícios, e sustentam cabos eleitorais travestidos de líderes 

comunitários.” (Vasconcelos,l998 )
1 

Portanto, a inserção da EPS na lógica dos serviços de saúde, ao mesmo tempo que 
fortaleceu e ampliou suas dimensões práticas, trouxe dificuldades de organização. 1 

Atualmente, século XXI, entramos em uma nova era, denominada por alguns autores de 
pós-industrial, ou pós-moderna, a era da informática e dos serviços. Apesar de a ciência ainda 

ser a forma hegemônica de construção da realidade, para problemas essenciais como a 

pobreza, a miséria, a fome, a violência, a ciência continua sem respostas e sem propostas. 4 

“ Os instrumentos racionais de intervenção social, entre eles a educação e 

medicina, entram também em crise de legitimidade. Os intelectuais são muitas 
' 

vezes, vistos como mero guardiães de discursos, esvaziando o compromisso de 
operar esses discursos no interesse de grupos oprimidos da sociedade.” 

(Vasconcelos,l998) 1 

Este mesmo autor relata que o desmoronamento do caráter racional dos projetos sociais 
atingiu em cheio a EPS, que teve sua metodologia anunciada como um projeto utópico. Mas 
relata também que, apesar dessa sensação generalizada de insegurança teórica, surgem 

múltiplas tentativas fragmentadas, atuando nos novos espaços institucionais como ONGS,
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hospitais, movimentos sociais, centros de saúde, sindicatos, meios de comunicação de massa, 
escolas, etc, de forma significativa. 

“ Em muitas instituições de saúde, grupos de profissionais enfrentam a 

lógica hegemônica de funcionamento e tentam incorporar no serviço público a 

metodologia da educação popular, utilizando-a como instrumento para a 

construção da participação popular (não restrita às lideranças formais) na 

gestão das políticas sociais.” (Vasconcelos,1998) 1 

Passemos agora para alguns exemplos práticos de EPS. 

2.1.4 - Algumas Práticas de EPS 

A partir da década de 70, profissionais e serviços que sentiam-se comprometidos 

politicamente com a população e que estavam insatisfeitos com as práticas existentes, tomam 
iniciativas de trabalharem de uma forma diferente da usual. Dentre as destes serviços 

caracteristicas está uma preocupaçao em criar uma maior proximidade população-serviço, 
buscando a relação dialógica (diálogo), esforçando-se para compreender e explicitar o saber 

popular. Há uma constante articulaçao com movimentos sociais (sindicatos, grupos pastorais, 
grupos de jovens, grupos de mulheres, associação de moradores, etc.), buscando aprofundar a 

participação e o controle popular. Outra característica é a constante busca da 

interdisciplinaridade entre profissionais. 

“ Dentro da lógica de atuação desses novos serviços, a educação popular 

em saúde não é somente um programa a mais, é teoria hegemônica. É um 
instrumento de reorientação da globalidade das práticas dos serviços de saúde, 

dinamizando, desobstruindo e fortalecendo a relação com a população e seus 
l (movimentos organizados.” (Vasconcelos, l 998) 1 

Com o surgimento do SUS e a oficialização dessas práticas, a EPS ganha novamente, 
papel de destaque no cenário político nacional. Desta vez, não mais voltada para a contenção 
de epidemias, mas sim para garantir a concretização do SUS e do Controle Social ( Conselhos
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de Saúde). Recentemente, a EPS vem ganhando cadanvez mais espaços de discussão em 
congressos e encontros, não só da área da saúde, mas em qualquer lugar onde se debata 
políticas públicas. Nestes espaços, relatos de experiências pouco divulgadas ou enfatizadas 
como EPS, comprovam a existência de práticas diversas .e originais.

_ 

Por exemplo, no I Encontro Catarinense de Educação Popular em Saúde, que ocorreu em 
Florianópolis, em 1997, a diversidade de práticas relatadas foi enorme: programas de rádio 
sobre temas de saúde; implantação de hospitais abertos, que permitem aos pacientes 

internados tenham um acompanhante-participante durante todo o tempo, inclusive 

participando das atividades educativas; rádio TAM TAM, um alegre programa de rádio 
realizado por ex-pacientes de um hospital pisiquiátrico, apoiados pela prefeitura, em Santos, 
SP, que vem ajudando a desmistificar os preconceitos contra 0 doente mental; entre outros. 

Algumas organizações mereceram destaque pelo papel que vêm desempenhando. Entre 
elas, o Fórum Popular Estadual de Saúde, uma Organização não Governamental composta por 
entidades do movimento popular e comunitário, do movimento sindical, de algumas entidades 
religiosas instituídas formalmente e de órgãos representativos dos profissionais da área da 

saúde, tendo em comum a preocupação de implementar as diretrizes do SUS no Estado de 
Santa Catarina, principalmente no que se refere à participação popular. 1 

* Ao longo de seu trabalho e de um maior contato com os movimentos populares, o Fórum 
percebeu que um dos grandes problemas do deficitário controle social no interior do SUS 
referia-se à desinformação sobre os mecanismos de funcionamento e participação do sistema 
por parte da sociedade, em especial dos conselheiros de saúde. Assim, passou a se dedicar à 

formação de conselheiros de saúde através da elaboração de material informativo comó' 

estímulo à comunicação social, através de jornais, cartilhas e boletins, periodicamente. Busca- 

se nos cursos, decifrar o significado das leis e discutir quais os mecanismos que os 

conselheiros podem utilizar para implementar sua participação. 1 

Também mereceu destaque a Pastoral da Saúde, um movimento popular articulado pela 
Igreja Católica, que desde o final da década de 70, vem atuando em conjunto com 
profissionais da área da saúde pública e professores universitários, num projeto de Educação e 

Saúde, propondo um trabalho popular organizado, consciente, participativo, propondo uma 
nova forma de fazer saúde, através dos Conselhos Municipais, Conselhos Locais de Saúde, 
participação em Fóruns e Sindicatos, na promoção à saúde, pela alimentação saudável, uso de
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plantas medicinais, educação, salário, terra, moradia e dignidade, no resgate ao direito à 

cidadania. 1 

Pelo que foi observado neste encontro, já não houve hegemonia de um projeto educativo 
voltado para o fortalecimento politico da classe trabalhadora com vistas a construção de uma 
sociedade socialista. Além disso, observou-se que as experiências mais interessantes de 

educação em saúde apareceram por pessoas que não tinham formação em educação em saúde, 
atores dos mais diversos: administrador, agricultor, filósofo, auxiliar de enfermagem, entre 

outros. Pessoas que se inseriram na luta e na luta aprenderam. 

“ A maioria vê na ação educativa um instrumento para a criação de uma 
sociedade mais solidária, mais justa, mais alegre e com mais saúde.” (Fantin, 

~ 1 1998) 

Em 2002, na II Semana do SUS, a EPS foi debatida dentro da Universidade Federal de 
Santa Catarina. Tratou-se de um evento organizado por estudantes do GESC (Grupo de 
Estudos em Saúde Coletiva), todos alunos do Centro de Ciências da Saúde, que se propunha a 

debater, durante uma semana, assuntos referentes ao Sistema Único de Saúde. Dentre os 
aspectos da EPS abordados neste evento, teve destaque o seu papel político, questão trazida 
por Padre Wilson, educador popular que participou como palestrante. Dentre outras coisas, 
este educador afirmou que o papel do profissional é ter a capacidade de abstraçao, de pensar e 

de fazer o outro pensar. E que para isso, a linguagem é fundamental e a escuta, generosa. 
Colocou que e' necessário ter vivência comunitária, pois a vida, o cotidiano, o saber popular 

são fundamentais para a prática da EPS. 

“Convivência e confiança mútua, este é o método.” (Wilson, 2002) 

Em janeiro de 2003, aconteceu o III Fórum Social Mundial, em Porto Alegre- RS, com o 

seguinte tema: “ Um outro Mundo é Possível ”. Neste encontro, onde discutiu-se praticamente 
tudo (política, sociedade, economia, pobreza, discriminação, direitos, música, poesia, 

natureza, meio ambiente, formas de energia, filosofia, etc.), a EPS também teve o seu espaço. 
Foram três tardes de oficinas sobre EPS, ministradas 'por pessoas da Rede de Educação 
Popular em Saúde, um grupo que debate EPS via Internet. Nessas oficinas, pessoas que já
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tiveram alguma experiência com EPS ou que fossem simplesmente interessadas no assunto, 
puderam trocar informações e experiências. 

Percebeu-se uma necessidade de conversar sobre experiências que não deram certo. 

Houve então um “desabafo” e posteriormente, os participantes tentaram em conjunto, 

desvendar nas 
E 

causas de seus insucessos. Entre elas citaram: falta de 

comprometimento/descontinuidade das ações; grande demanda para um pequeno número de 
profissionais; falta de valorização da cultura da comunidade; imposição de Programas 

Assistenciais e a falta de integraçaõ das políticas públicas, dificultando a participação popular. 

Isto é, as mesmas pessoas participam como conselheiro da saúde, da educação, etc., mas não 
tem espaço para discutir esses assuntos com sua entidade ou comunidade. 

Sobre os fatores responsáveis pelo insucesso das práticas de EPS, Vasconcelos coloca 
como sendo o principal deles, a dificuldade de teorização e melhoramento das práxis 

educativas. Isto é, para que a prática seja adequada, é necessário que se reflita a partir das 

ações, buscando os erros e os acertos, bem como pesquisando teorias que possam ser 

facilitadoras no processo. A partir dessas reflexões, constrói-se nova ação, melhorada, que por 
sua vez deve gerar outra reflexão. O autor coloca que a maioria dos educadores não consegue 
teorizar a partir de sua prática.

j 

Assim, considerando a importância da teoria, apresento agora algumas correntes teóricas, 
condizentes é claro, com a forma de EPS defendida neste trabalho. 

' 

2.1.5- Paulo Freire' 

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se 

educam entre si, mediatizados pelo mundo.” (Freire, 1985)7 

Não é objetivo deste trabalho, aprofundar a discussão sobre a pedagogia de Paulo Freire, 
o que por si só seria tema de um outro trabalho. Por outro lado, não poderia deixar de citá-lo, 
uma vez que considero-o o “ pai ” da teoria da pedagogia dialógica e problematizadora, 
defendida nesta pesquisa. 

V i 

Propõe um método abrangente de alfabetização, onde o homem não aprende somente a 

repetir palavras, mas pelo qual a palavra ajuda o homem tornar-se homem. Propõe a educação 
como prática de liberdade.
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“...pedagogia do oprimido: aquela que tem forjada com ele e não para ele, 
enquanto homens ou povos, na luta incessante de recuperação de sua 

humanidade. Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da 

reflexão dos oprimidos, de que resultará seu engajamento necessário na luta 

por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e refará. “ (Freire, 1985) 7 

A pedagogia de Paulo Freire é complexa, abordando o processo educativo como 
sinônimo de politização articula conceitos como conscientização, autonomia e sentido de 
vida. Aborda' conceitos abstratos, como a consciência dual do oprimido, que possuem a 

consciência opressora ( seus valores, sua ideologia, seus interesses) introjetada neles, o que 

dificulta sua libertação.(Wosny, 1994) 

“ Querem ser, mas temem ser” (Freire, 1985 )7 

Na EPS busca estimular as pessoas a participar ativamente dos movimentos populares, na 
busca por uma melhor qualidade de vida, em grupos onde eles próprios -delineiam seu 

universo temático e suas etapas de desenvolvimento. Portanto, busca-se uma prática educativa 
. . . . 1 a caminho de maior liberdade e compromisso. 

“Especificamente na Educação Popular em Saúde, o referencial 

pedagógico de Freire trabalha os temas da participação/ organização popular, 
resgatando sua cultura, dialogando em torno das situações existenciais da 

comunidade, como saneamento básico, desestruturação das associações de 

moradores e desintegração da Unidade de Saúde com a coinunidade.” 

(Húàmzm, 1998) 1 “ 

Defende o diálogo, crítico e libertador, que substitui o “antidiálogo, a sloganização, a 

veiticalidade.” 7 Freire cita o educador popular não como aquele que vai levar a verdade da 
informação, mas sim como o articulador, que cria espaço e uma dinâmica pedagógica que não 
se esvazie pelos conflitos pessoais entre os membros dos movimentos populares. 1
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“ O caminho...para um trabalho de libertação...não está no mero ato de 
“depositar” a crença da liberdade nos oprimidos, pensando conquistar sua 

confiança, mas no dialogar com eles.”(Freire, 1985) 7 

Trabalha o seguinte itinerário pedagógico: investigaçao tematização problematização. 

“ Desta forma, nem um diletante jogo de palavras vazias - quebra-cabeça 
intelectual - que, poe não ser reflexõ verdadeira, não conduz à ação, nem ação 
pela ação. Mas ambas, açao e reflexao, como unidade que não deve ser 

âi¢0wmiza‹1a.” (Freire, 1985) 7 

“ O mérito na metodologia de Paulo Freire está no respeitar a liberdade - 
livre arbítro ~ e valorizar as potencialidades, abrindo espaço para o crescimento 
das pessoas envolvidas. Valoriza o ser humano, sua capacidade de pensar, 
refletir, decidir, agir e movimentar a história.”(Heidmann, 1998) 1 

“ Um dos aspectos importantes no método Paulo Freire é tratar daquilo que 
move o educador popular, isto é, a fé no homem, a fé na capacidade de “ ser 
mais ” que todo homem tem, por mais perverso que ele seja. É nesta questao 
que deve atuar o educador.” (Vasconcelos, 1998) 1 

¬.. 

2 1 6 - Briceño - León ' 

“ A educação não pode modificar em muito as condições objetivas, mas 
pode modificar a maneira pela qual os indivíduos encaram as condições 

objetivas...Deve-se entao ter consciência clara que somente um povo 

trabalhando ativamente, com compromissos e consciência, é possível tornar 

realidade a idéia de saúde para todos. E é aí, que a educaçao para a participação 
comunitária cumpre seu papel fundamental e insubstituível.” (Briceño - León, 
1996)*
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Este autor, que define educação como uma maneira para que os conhecimentos 
científicos sejam utilizados para que o ser humano atue ou deixe de atuar, ou seja, participe, 
descreve as sete teses sobre EPS: 

* Tese I: A educação não é somente o que se transmite nos programas educativos formais 
(palestra, folheto, filme, aulas, etc), mas sim o que se transmite na ação sanitária como um 
todo. Portanto, deve-se ter em conta a dimensão educativa não intencional das ações 

cotidianas realizadas pelos programas de saúde. T 

* Tese II: A ignorância não é um vazio a ser preenchido, e sim um cheio a ser 

transformado. 

Coloca que o indivíduo, presumidamente ignorante, tem conhecimentos, crenças opiniões 
que guiam seu comportamento. Portanto, o objetivo da educação não é cobrir o vazio da 
ignorância, mas sim transformar os eixos cognitivos e condutores previamente existentes, em 
uma ação crítica e ao mesmo tempo, respeitosa e solidária. 

* Tese III: Não há um que sabe e outro que não sabe, mas sim dois que sabem coisas 
distintas. *f 

Sendo assim, o processo educativo não deve ser unidirecional, mas sim bidirecional, com 
ambas as partes se comprometendo a transformar seus próprios saberes. 

* Tese IV: A educação deve ser dialógica e participativa 
Supondo que ambos sabem, o processo educativo é então um diálogo entre saberes. Um 

programa dialógico e participativo em saúde implica que todos atuem por igual, com papéis 
diferenciados. 

* Tese V: A educação deve reforçar a confiança da gente em si mesma 
A meta da educação deve ser reforçar a confiança que os indivíduos podem e devem 

. 
_

) 

fazer algo para manter sua saúde, buscando uma efetiva participação. 
* Tese )VI': A educação deve procurar reforçar o modelo de conhecimento: esforço - 

conquista 

Desta forma, a ação educativa deve estar acompanhada de conquistas, que se obtenham 
através de metas que o indivíduo possa cumprir, para que acredite que sua ação pode lhe 
trazer satisfação e saúde. O autor coloca ainda que a separação entre esforço e conquista é 

muito comum nas comunidades pobres rurais de toda América Latina, e tem uma origem
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histórica de muito esforço e pouca conquista, o que talvez seja a principal origem do 

conformismo existente na América Latina. 
t * Tese q\V/II: A educação deve fomentar a responsabilidade individual e a cooperação 
coletiva. 

A ação individual não é tão difícil de se obter, pois é fácil relacionar o que foi feito com 
os beneficios obtidos. Difícil é conseguir a ação coletiva, onde os benefícios se diluem entre 

um conglomerado de pessoas, e aquele que participa e se esforça pode obter os mesmos 
benefícios de quem fez pouco ou nada. O autor coloca que a única maneira de superar a 

divisão dos benefícios, é fomentar a solidariedade e ação generosa por um ideal de bens 
coletivos. 

2.1.7- Opções Pedagógicas 

O minidicionário da língua portuguesa Silveira Bueno, define pedagogia: 

“ Pedagogia, s.f.: Ciência da educação, conjunto de doutrinas e princípios 

que visam a um programa de ação, estudo dos ideais de educação, segundo 
determinada conceopção de vida e dos meios mais eficientes de realiza-los.” 

(BUENO, 19s9)9 

Para melhor entendimento da questão pedagógica, Juan Diaz Bordenave apresenta, no 
Encontro de Experiências de Educação e Saúde da Região Norte, 1982, as Opções 
Pedagógicas. Este autor coloca que a pedagogia é a concepção de como conseguir que as 
pessoas aprendam e modifiquem o seu comportamento e que as opções pedagógicas adotadas 

são influenciadas pela ideologia de classe ou classes dominantes, e tem consequências sobre a 

conduta individual e sobre o comportamento da sociedade. Seus conceitos são claramente 

decalcados dos conceitos de Paulo Freire e foram utilizados como referencial para a análise da 
pesquisa qualitativa descrita adiante. O autor destaca três opções pedagógicas. 

A primeira é a chamada Pedagogia da Transmissão, que objetiva que o educando/ aluno 
zm 

receba/ absorva e memorize informaçoes. Coloca que esta técnica gera passividade do aluno, 
falta de atitude crítica e um profundo respeito à fonte de informação, seja ela um professor ou 
um livro, bem como cria distância entre teoria e prática, um desconhecimento da realidade.
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Em maior escala, à nível social, o autor coloca que esta opção pedagógica leva à adoção 
de informação científica e tecnológica de países desenvolvidos, individualismo, falta de 

cooperação e participação, e manutenção da divisão de classes sociais. 

Esta opção foi chamada por Paulo Freire de “ educação bancária ". 

A segunda opção pedagógica é chamada Pedagogia do Condicionamento, que busca a 

mudança de comportamento como resultado. Nesta técnica, elabora-se objetivos instrucionais 
que são aplicados' numa sequência de pequenos passos. A recompensa é dada à medida que as 
respostas coincidem com a resposta esperada. Mediante a repetição da associação estímulo- 
resposta-reforço, o aprendiz é condicionado a dar respostas desejadas. O aluno sente-se ativo, 
na medida em que emite as respostas que o sistema propõe e permite, porém não questiona e 

não participa da seleção dos objetivos e dos métodos e não questiona o conteúdo dos 

programas. Há tendência à competição e ao individualismo, e elimina a criatividade e 

originalidade, pois as respostas corretas estão pré-estabelecidas.
i 

Ao nível social cria dependência da fonte externa para o estabelecimento de objetivos, 
métodos, criando a necessidade de um líder. A utilização exclusiva desta pedagogia reforça a 

dependência mental, tecnológica, política e sócio~econômica das pessoas, impedindo-as de 

desenvolverem a consciência crítica a partir da problematização de sua realidade. 

A terceira opção pedagógica é a Pedagogia da Problematização, que busca o aumento da 
capacidade do aluno para detectar os problemas reais e buscar-lhes solução original e criativa. 

A experiência valorizada é a observação grupal da própria realidade, o diálogo e a 

participação na ação transformadora das condições de vida. Portanto o processo ensino- 

aprendizagem inicia-se com a observação da realidade, permitindo às pessoas expressarem 
suas percepções, fazendo assim uma primeira leitura. Em um segundo momento os alunos 
selecionam as informações identificando os pontos-chave do problema. A teorização consiste 

- .: .‹-› 

no levantamento das causas do problema observado. Aqui os conhecimentos científicos 

auxiliam no raciocínio para a compreensão do problema em seus princípios teóricos. 

Confrontando a realidade com sua teorização, o indivíduo se vê, naturalmente, movido a 

formular hipóteses para solucionar o problema. 

Esta terceira opção gera um aluno ativo, observando, formulando perguntas, expressando 
percepções e opiniões, desenvolvendo suas habilidades de analisar, avaliar, compreender e 

extrapolar para os demais membros do grupo. Ao nível social, valoriza a cooperação na busca 
›_ . .Y

x

4
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de solução para problemas comuns, e descobre tecnologias viáveis e culturalmente 

compatíveis com a realidade. 

2.1.8 - Fleck e os Estilos de Pensamento 

Ludwick Fleck foi um médico polonês, que trabalhava na área de microbiologia, na rotina 
de seu laboratório privado. Além de médico, dedicava-se à Filosofia, Sociologia e História e 

era ligado à Sociedade Polonesa de História e Filosofia da Medicina.2_ 

Na história da medicina da Polônia, tradicionalmente os médicos eram atraídos para a 
área da história e filosofia. Pode-se dizer que Fleck, ao definir as categorias Estilos de 
Pensainento2“,“ifoi diretamente influenciado pelos médicos filósofos de uma linhagem que 
ficou contemporaneamente conhecida como Escola Polonesa de Filosofia da Medicina 

(EPFM). 
Esses inédicos filósofos, discutiam desde a natureza sempre mutante do conhecimento 

médico e sua dependência fundamental dos fatores socioculturais até currículo médico, 

criticando a maneira como vinha se pensando a prática médica. Entendiam que os médicos 
precisavam estudar filosofia para entender os fenômenos da vida. 

“ Treinar médicos é mais que razão, é treinar os sentidos”.(LoWy et Da 
Ros, 2000). 2 

Fleck foi o primeiro a utilizar o conceito Estilo de Pensamento. Nos últimos dez anos, 
esta expressão Estilo de Pensamento (EP) expandiu-se muito entre historiadores da ciência, 
filósofos da ciência e na epistemologia. Mas não necessariamente ela tem sempre o mesmo 

. , . ,_, . 2 sentido e e acompanhada de uma definiçao precisa. 

H É um conceito amplo, flexível, é necessário localizar em que sentido está 
sendo usado para que tenha a capacidade explicativa que sua potencialidade 
demonstra." (Da Ros, 2000)2 

Da Ros, em sua Tese de Doutorado: Estilos de Pensamento em Saúde Pública: um estudo 
de produção da FSP~USP e ENSP-FIOCRUZ entre 1948 e 1994, a partir da epistemologia de
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Ludwick Fleck, estuda detalhadamente as categorias fleckianas de Estilos de Pensamento 

(EP) e propoe seu uso como uma categoria analítica para a construçao de uma teoria em 
qualquer área do conhecimento, ou seja, um instrumento metodológico. 

“ O uso da categoria EP para uma análise de concepção, desafia a quem lê 
a fazer um exercício para perceber/identificar a existência de diferentes EPS 

iconvivendo simultaneamente e com diálogo dificultado entre eles 

(incongruência/ incomensurabilidade).” (Da Ros, 2000) 2 

Este autor considera por EP um perceber dirigido, que tem sua origem no psicológico 
(desejo para a percepção daquela forma de perceber), na história, nas relações sociais e na 

coerção recebida para aquela forma de percepção. Afirma que a todo EP corresponde uma 
prática. Portanto, o EP tem duas partes relacionadas: disposição para um sentir coletivo e para 
a ação consequentemente dirigida. 2 

Conhecendo este conceito, especificamente os EP relacionados à educação em saúde 
descritos a seguir, achei-o extremamente adequado para caracterizar a forma de agir e pensar 
dos estudantes de medicina da UFSC em relação à EPS. No entanto, utilizar este conceito 
como instrumento metodológico é bastante complexo, para caracterizar os EP da área em 
questão, o pesquisador constrói, ao longo da pesquisa, instrumentos e variáveis sólidos. 2 

Fleck dimensiona os EP de várias formas, que denominei de variáveis. Dentre as formas 
utilizadas por Da Ros para dizer-se que se está o não frente a um EP' 1, encontram-se variáveis 
complexas como a fundamentação psico-sociológica e histórica de um EP, o que necessita 
investigaçoeshistóricas e comparativas. 

Outra variavel é a existência do Coletivo de Pensamento, ao qual o EP está vinculado. A 
partir de sua instauração, o Coletivo de Pensamento (CP) cria um sistema fechado de crenças, 
uma linguagem específica, um complexo processo de treinamento intelectual, com aquisição 
de faculdades físicas e psíquicas, gerando uma habilidade para moldar e transformar os 
conceitos. 2 

Tem um direcionamento das observações, os problemas e os métodos passam a ter traços 
comuns, de tal maneira que um entendimento imediato entre defensores de distintos EP é 

praticamente impossível. Fleck chama isso de incongruência/ incomensurabilidade.
V
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“... se uma concepção impregna suficientemente forte a um coletivo de 
pensamento, de tal forma que penetra na vida diária... e fica convertida em um 
ponto de vista, então uma contradição parece impensável e 

inimaginável.”(LoWy et Da Ros, 2000) 2 

Entre as bases citadas para o surgimento de um EP estão as proto-idéias, idéias que não se 
adequavam as condições hegemônicas da época em que surgem, mas que na atualidade 
encontram condições de aflorar.

_ 

Outra possibilidade é que um novo estilo surja como matiz de um EP pré-existente. 
Segundo Da Ros, às vezes a divergência entre estilos é tão grande que as diferenças menores 
poderiam ser chamadas de matizes, variedades de estilos, até chegar a se caracterizar em 
estilos diferentes, uma vez que um EP está em progressiva transformação e desenvolvimento. 
Considerando que cada EP pode conter matizes, é possível tornar esta categoria mais flexível, 
na medida em que é possível identificar algumas idéias diferentes coexistindo em um mesmo 
EP. 

E

. 

. Considerando o que foi exposto acima, pretendo nesta pesquisa, compartilhando com um 
coletivo de pensamento, analisar a relação de outros sujeitos (estudantes) com o objeto de 
investigação da pesquisa (EPS), na tentativa de desvelar o EP que adotam. Para isto, utilizo 
mais especificamente os EP relacionados à educação em saúde, como referencial teórico para 
categorizar os resultados obtidos com a análise dos questionários. É importante ressaltar que o 

instrumento metodológico utilizado no trabalho foi a técnica da análisede conteúdo descrita 
por Bardin, tendo a categoria Matiz de Estilo de Pensamento sido somente utilizada para 
categorizaçao dos resultados 

2.1.9 - Estilos de Pensamento em EPS 

Da Ros, em sua tese de doutorado sobre os Estilos de Pensamento em Saúde Publica, 
exibe como resultado de sua pesquisa onze EP. Especificamente sobre o tema que denominou 
de “ Orientações a população”, apresenta dois EP hegemônicos : Educação Sanitária e 

Educação em Saúde. 
Baseada em minhas leituras, mas principalmente, em minha experiência como estudante
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de medicina, considero esses EP extremamente atuais e representativos da realidade existente 
na escola médica. Por isto, descrevo-os e utilizo como referencia na analise de minha 
pesquisa. 

* Educação sanitária 

Da Ros enfatiza a determinação histórica dos EP e coloca que entre as possíveis origens 
deste EP está a noção que existe desde a antiga Roma de que educar em saúde (praticar a 

higiene) é uma forma de garantir mudança de comportamentos, para que as pessoas não 
adoeçam. 2 Afirma que essa fala ganha força na metade do século XIX, com as descobertas 
bacteriológicas de Pasteur, quando os higienistas relacionavam os problemas de saúde 

ignorância dos indivíduos em relação às normas de higiene. 2 

Da Ros cita como características da educação sanitária: 

“...a higiene (ou cuidados) individual para evitar doencas - que são 

responsabilidades dos indivíduos (ou de seus pais que não lhe garantem 

educação)- estes cuidados, embora sejam pensados de várias maneiras, por 
exemplo, saneamento do meio ambiente, combate a fatores de risco, existência 
de habitaçao arejada, etc., características da multicausalidade, são defendidas 

para evitar a entrada do agente causal- portanto, de concepção claramente 
' biologicista. Há uma negação explicita da determinaçao social do processo 
saúde-doença.” (Da Ros, 2000) 2 

Nas características deste EP, apresenta-se ainda, uma concepção que o educador é 

conhecedor da “verdade científica” e que deve inculcar tal conhecimento em uma população, 
objeto do planejamento em saúde dos técnicos, assegurando a verticalidade da concepção de 
educação. Esta estrategia educativa era pensada para combate a determinada doença, em que 
se precisava preparar a população para as ações que seriam tomadas pelos sujeitos do 
conhecimento e do poder. 2 

›

. 

Este EP tem uma persistência no tempo que data do início do século e se mantém, até 
porque é utilizado, inclusive como tônica das campanhas do Ministério da Saúde:
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“As campanhas anti-drogas, com imagens que tentam chocar, 

descarregando a responsabilidade exclusivamente nos indivíduos, podem ser 
um bom exemplo, bem como as campanhas anti-AIDS, modelo- use camisinha 
senão morre- que são repetidas à exaustão, pretendendo a inculcação do 

wmwawnammzmmf 

* Educação em saúde 

Da Ros coloca a Educação em saúde como um estilo incongruente, incompatível com o 

anterior, em função de diferentes concepções de mundo e de saúde em particular. 

“...a inculcação, nos profissionais de saúde, da importância da ação 
educativa como medida para a solução dos problemas de saúde essencialmente 
originados nas desigualdades sociais, faz desses profissionais agentes de ação 
ideológica e controle social...”.( Ornellas et Da Ros, 2000) 2 

Coloca como base histórica para este EP a Teoria da Medicina Social, surgida na Europa 
em meados de 1800, no contexto dos movimentos revolucionários que tentavam construir o 

socialismo. Esses movimentos enfatizavam a dimensão cultural e da consciência no processo 
de luta.2 A medicina social toma coletivamente a questão da saúde, relacionando aspectos 
sociais com o processo saúde-doença e com os serviços de saúde. 

Modernamente, teve influência das significativas mudanças na saúde pública nacional 
que ocorreram a partir da década de 60. 

“ Sua história está ligada, em tempos modernos, aos primeiros cursos de 
saúde publica. Segundo Pereira (1993), é a partir do final da década de 60 que 
se .da uma reformulação geral no conceito de educação sanitária.” (Da Ros, 
2ooo)2 

Entre as características deste estilo, pode-se citar a relação bilateral entre educador- 

educando. Critica-se a postura ideológica verticalista do EP Educação sanitária. O conceito de 
saúde utilizado é o da determinação social do processo saúde-doença e a concepção de
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N , , . . . . ,_, , 2 educaçao e a de pratica libertadora, considerando que o pesquisador nao e “neutro”. 

“ Portanto, a concepção do EP Educação em saúde tem pressupostos 
diferenciados em relação ao EP- Educação Sanitária: uma relação sujeito- 

sujeito, a participação de atores sociais,iuma concepção não inculcadora, a 

construção do conhecimento, o respeito a culturas diferentes, a informação 

contextualizada e a transformação das relaçoes sociais, tornando os estilos 

incompatíveis entre si.” (Da Ros, 2000) 2



3 - OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Analisar a forma pela qual os estudantes de medicina da UFSC, representados por alunos 
da segunda, sétima, décima primeira e décima segunda fases, entendem e praticam Educação 
Popular em Saúde. 

3.2. oBJET1vos ESPECÍFICOS 

0Realizar, através de revisão bibliográfica, uma contextualização histórica da EPS, bem 
como descrever algumas práticas e correntes teóricas, no intuito de trazer à tona a discussão 
deste tema na escola médica. 

.Descrever o percurso trilhado na realização da pesquisa qualitativa, no intuito de ampliar 

a discussão existente sobre esta metodologia na escola médica.



4. PERCURSO METoDoLÓG1co 

“...a metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto 
de técnicas que possibilitam a construção da realidade e o sopro divino do 
potencial criativo do investigador. “ (Minayo, 1994)4 

A metodologia utilizada foi qualitativa. Tratou-se de um estudo de caso sobre 

estudantes de Medicina da UFSC, com objetivo de conhecer através da aplicação de um 
questionário, qual é o entendimento e a prática do estudante em relação à Educação Popular 
em Saúde. As respostas obtidas (documentos) foram analisadas com auxilio da técnica de 
análise de conteúdo de escrita. A pesquisa teve duas etapas, a primeira foi a Pesquisa Piloto, 
que chamei de Pré-Teste, cuja finalidade foi testar a metodologia aplicada. A segunda etapa, 
foi a pesquisa propriamente dita, que chamei de Pesquisa Definitiva, consistiu-se na pesquisa 
“oficial”, determinada a partir da primeira. 

A opção pelo método qualitativo, baseou-se em meu conhecimento prévio sobre dois 
principais tipos de pesquisa: quantitativa (porcentagens, índices, pesquisasobre causas de 

doenças, epidemiologia, etc.) e qualitativa (qualidade, tipo, categorias, opiniões, entrevistas, 

etc). Portanto, já sabia que para atingir meu objetivo de analisar concepções e atitudes, a 

pesquisa seria qualitativa. No entanto, sabia muito pouco à respeito, uma vez que é um 
método menos usual em pesquisas científicas, que são predominantemente quantitativas, bem 
como os Trabalhos de Conclusão de Curso da medicina. Assim, foi importante revisar 

bibliografia sobre o que é e como se faz pesquisa qualitativa. 
Fui aconselhada pelo meu co-orientador a pegar como referencial teórico na questão 

metodológica, o livro “Análise de conteúdo” de Laurence Bardin. O interessante foi que 

quanto mais estudava pesquisa qualitativa, mais ia percebendo as inúmeras possibilidades de 

trabalhar. O objeto da analise, isto é, aquilo que iria ser analisado nas respostas, ia aos poucos 
se definindo. Assim, inicei a análise da pesquisa ao mesmo tempo em que ia estudando a 

metodologia. Fui seguindo passos e descrevendo-os, junto ia mesclando minhas idéias e 

criando a pesquisa. Com isso, obtive um enorme “rascunho”. Observei que o método que

1

1
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utilizava para analisar e chegar aos resultados iam modificando os próprios resultados, que 

por sua vez, modificavam o próximo passo a ser dado. V
- 

Com isso, tornou-se difícil separar o que era método e o que era resultado. Foi então que 
percebi, junto com meu orientador, que o resultado era o próprio metodo, não sendo mais 

, . , . . 4 . . 

necessario separa-los. Creio que se deu o que Minayo chama de ciclo da pesquisa, um 
processo de trabalho em espiral, que começa com um problema ou uma pergunta e termina 
com um produto provisório capaz de dar origem a novas interrogaçoes. 

Entendi que não seria possível resumir “metodologia” em alguns poucos parágrafos, pois 
a construção da metodologia havia se tornado a essência deste trabalho. Assim, criei este 

capítulo: Percurso Metodológico, onde descrevo o caminho percorrido para analisar as 

concepções e práticas do estudante de medicina da UFSC em EPS, no intuito de contribuir 
para a discussão da metodologia qualitativa. 

Iniciei o percurso com a busca do entendimento da pesquisa qualitativa. 

4.1- Pesquisa Qualitativa 

“A pesquisa qualitativa se preocupa com nível de realidade que não pode ser 
quantificado, ou seja, trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes ou que correspondem a um espaço mais profundo das 
relações, dos procesos e dos fenômenos.” (MINAYO, l994)4

i 

Quando se quer investigar a maneira de agir e de pensar relativos a determinado assunto, 
admite-se que uma pesquisa quantitativa é inadequada, pois tenderia a objetivar o subjetivo, 
quantificando o que não é mensurável. Segundo Minayo, a análise quantitativa funda-se na 

freqüência de aparição de certos elementos da mensagem, utiliza instrumentos padronizados, 

pretensamente neutros para expressar generalizações com precisão e objetividadef' 
A pesquisa qualitativa, ponoutrozlado, permite uma abordagem subjetiva, trabalha comu 

mensagens, com a vivência, com a experiência, com a~ cotidianeidade. para compreender e 

explicar a dinâmica das relações sociais, que por sua vez, são depositários de crenças, valores, 
â . , . A . ~ __, _ 

atitudes e hab1tos.4 Funda-se na presença ( ou ausencia) de elementos, e nao na frequencia de 
sua apariçãolo, pode portanto, funcionar sobre corpus reduzidos e estabelecer categorias mais 

¡ 

. _ 

discriminantes. Desta forma, optou-se por uma forma não quantitativa de análise dos dados.
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Quanto à técnica da análise de conteúdo utilizada para analisar as respostas dadas nos 

questionários, é descrita por Bardin como uma técnica capaz de evidenciar, através da análise 
do conteúdo das mensagens, conhecimentos sobre seu emissor e sobre seu meio. 

“A análise de conteúdo não se limita a descrever o conteúdo das 

mensagens segundo procedimentos sistemáticos e objetivos. Além de 

descrever, a análise de conteúdos analisa significados contidos nas 

mensagens...o interesse não reside na descrição de conteúdos, mas sim no que 
estes nos poderão ensinar após serem tratados ( por classificação, por 

exemplo), relativamente a “outras coisas””. (BARDIN, 1997) 10 

Segundo Bardin, a análise de conteúdo considera ainda, o continente. Isto é, trabalha com 
vestígios contidos nos documentos conseguidos (conversa, entrevista, questionário, etc.), para 
evidenciar os indicadores, quantitativos ou não, que permitam inferir (deduzir de maneira 

lógica) conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou sobre seu meio (condição de 

produçãoe). Sobre as inferências, deduções lógicas, Bardin coloca que elas podem responder a 

dois tipos de problemas: 

1. O que conduziu a determinado enunciado? Ou seja, causas.
q 

2. Quais as consequências que determinado enunciado vai provavelmente provocar? Ou 
seja, efeitos. 

Sendo assim, a análise de conteúdo é a busca de outras realidades através das mensagens, 
na medida em que faz uma articulação entre a superfície dos textos, descrita e analisada, e* 

fatores que determinam essas características, deduzidos logicamente. Para isto, adota a 

palavra como objeto de estudo. 1° 

Não se pode ignorar o fato de que a análise muda conforme quem a analisa. A 
aproximação com o objeto (conhecimento) não se dá de forma “neutra”, mas na dependência 
das idéias a priori do observador.

6 A condição de produção, realidade sobre a qual se busca inferir, abrange variáveis de natureza 

.\' 

psicológica, sociológica, cultural, histórica, econômica, ideológica, etc. São os conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas), e não o texto em si, o objeto da análise.(BARDlN, 1994).
10
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No entanto, segundo Minayo: 

“ Isto não implica em uma visão maniqueísta, onde o pesquisador 
reconstrói a realidade com “ segundas intenções políticas”, mas sim a uma 
característica intrínseca do conhecimento científico: ele e' sempre histórica e 

socialmente condicionado. O pesquisador opera escolhas (mesmo sem ter 

percepção clara disto), tendo como horizontes sua posição social e a 

mentalidade de um momento histórico concreto.” (MINAYO, l994)4 

Considerando tudo o que foi exposto acima, o que pretendo fazer é, através da análise de 
conteúdo das respostas dos estudantes sobre suas concepções e práticas em relação à EPS, 
inferir conhecimentos sobre as razões de ser de como pensam e agem os estudantes, ou seja, 
suas condições de produção, o Estilo de Pensamento que seguem. 

Para isto, fui seguindo os passos descritos por Bardin, que organiza a metodologia da 
seguinte forma: 

1). A pré~análise 
2). A exploração do material 
3). Tratamento dos resultados, inferência e interpretação 

4.2. A pré-análise 

É o período de intuições, interrogações preliminares sobre o objetivo, seus pressupostos, 
as teorias pertinentes (referencial teórico), no intuito de sistematizar as idéias iniciais e 

escolher a metodologia apropriada para tornar a pesquisa operacional.” Minayo chama isto de 
fase exploratória da pesquisa4 

A pré-análise teve início quando optei por realizar meu TCC sobre EPS. Como afirmei 
na lntrodução,"'essa escolha se deu por acreditar na relevância deste tema e achar, como 
estudante de Medicina, que a não possuo os subsídios necessários para realizar EPS na 
prática.

' 

Minhas interrogações iniciais eram: por quê não aprendi? Será que os outros estudantes 
sabem? De que forma eles entendem e realizam EPS, se é que realizam? 

O referencial teórico utilizado para esta análise foi descrito anteriormente.
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Segundo Bardin, a pré-análise tem três objetivos: 

a) A escolha dos documentos 

Escolhi o questionário, forma de diálogo escrito, como instrumento de pesquisa e como 
documentos, as respostas escritas nos questionários pelos próprios participantes. Admiti que 

estes seriam documentos susceptíveis de levantar informações sobre a prática e o 

entendimento do estudante em relação à EPS, possibilitando-me ainda, relacionar essas 

concepções ao Estilos de Pensamento que seguem os estudantes. 
Nesta escolha, procurei seguir alguns princípios defendidos por Bardin, entre eles: 
- Princípio da exaustividade: determina que todos os elementos (dados objetivos) 

presentes nos documentos devem ser levados em conta..Ou seja, não se pode deixar de lado 
nenhum elemento (impressão de não-interesse), que não possa ser justificável no plano do 
rigor. ' 

- Princípio da representatividade: assume que a amostra deve representar o universo 
inicial, para que os resultados obtidos possam ser generalizados ao todo. Dependendo do 
objetivo da análise, pode-se proceder a uma redução pensada (amostragem) do universo e 

diminuir a parte submetida à análise. 
- Princípio da homogeneidade: diz que os documentos devem referir todos a um mesmo 

tema, obtidos por técnicas idênticas e realizados por indivíduos semelhantes. Este princípio 

serve tanto quando se deseja obter resultados globais ou comparar entre si os resultados 

individuais. 

- Principio da pertinência: diz que os documentos devem corresponder ao objetivo que 
suscitou a análise. 

b) Formulação das hipóteses e objetivos 

“ Hipóteses são afirmações provisórias (suposiçao), cuja origem é a 

intuição, e que nos propomos verificar, submetendo-as à prova de dados 
. seguros. Levantar hipóteses e' interrogarmo-nos: será verdade que, tal como é 

sugerido pela análise a priori do problema e pelo conhecimento que dele 
possuo, ou como minhas leituras me levam a pensar que..”. (BARDIN, 1997)”

l
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Considero que minha principal hipótese ao realizar esta pesquisa foi: 
*Os estudantes de medicina não realizam EPS de maneira satisfatória nem para eles, nem 

para satisfazer as necessidades da sociedade. E ainda: 
*Existe uma correspondência entre a forma pela qual os estudantes entendem e praticam 

EPS, com o EP que seguem. 
Segundo Minayo, as hipóteses devem ter como base algo que a sustente, podendo ser a 

observação, resultados de outras pesquisas, teorias ou mesmo intuição.4 
Tenho como base para formulação dessas hipóteses minha vivência universitária, 

principalmente extra-curricular. Nas várias atividades ligadas à área da saúde pública que 
participei, pude observar que, muitas vezes, mesmo com intenções de práticas inovadoras, 
como os estudantes em seus projetos de extensão, ou profissionais envolvidos em serviços de 
saúde que buscam a participação popular, dificilmente não aparecem nessas atividades 

atitudes autoritárias e centralizadoras, que suponho, foram de certa forma inculcadas pelo 

meio onde cresceram e foram educados. Pois acredito que não só os conhecimentos, mas 
também as atitudes são social e historicamente condicionadas. '

- 

No entanto, éiimportante assinalar que ainda que as hipóteses sejam explicitamente pré- 
estabelecidas, com ponto de vista pré-estabelecido, entre os elementos dos textos são 

apreendidas colocações que informam para variáveis diferentes das pré-estabelecidas, e que 
acabam, através do método dedutivo servindo para a formulação de novas hipóteses. Portanto, 
o resultado esperado inicialmente, é passível de mudanças, o que comprova a maleabilidade 
da pesquisa qualitativa. É diferente quando as hipóteses são implícitas, pois neste caso, 

podem desviar procedimentos e resultados.” 

c) Referenciação dos índices e elaboração dos indicadores 

Índices são elementos contidos nas manifestações dos textos 1° portanto, foram escritos 

elos ró rios estudantes dados ob`etivos . São as manifesta ões de desta ue, de interesse o P P P › 

que Minayo denomina de “unidades de registro”. Podem ser palavras, frases, expressões ou 
tema em torno do qual se tira uma conclusão. 

Os indicadores são as informações que se buscam nos documentos (que indicam-nos 
alguma coisa). São escolhidos em parte, previamente, em função das hipóteses a serem
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testadas e em parte, são elaborados a partir dos índices. Portanto, os indicadores (subjetivo) 
são tambémvariáveis que emergem dos dados do texto e levarão à formação de dados brutos, 
que serão classificados formando as categorias. Como dito anteriormente, a pesquisa 

qualitativa se utiliza de dados concretos para conhecer sobre “outras coisas” relativas ao 

emissor (condição de produção) e a mensagem. 10 

Selecionei como indicadores desta pesquisa perguntas que foram, em parte, previamente 
elaboradas buscando desvendar atitudes e pensamentos relacionados à EPS que fossem 
permeados por determinado EP e em parte, perguntas que surgiram a partir das respostas 
dadas pelos estudantes. Foram eles: 

1- A importância dada à EPS pelos estudantes, medida por exemplo, através da presença 
ou ausência com que e' abordada na resoluçao das situações problemas. 

2- A importância que dão à participação do médico 
3- Como o médico é incluido neste processo? 
4- Se eles próprios se incluem, ou não, na realização da EPS. Qual o grau de participação 

pessoal: uso da primeira pessoa do singular, citação pessoal. 
5- A noção. (conceito) de educação presente, se eles adotam a transmissão de informações 

ou troca de experiência? 
6- Qual o tipo de relação que estabelecem no processo educativo? (relação de dominação/_ 

submissão; vertical/ horizontal). '

- 

7- Qual o conteúdo da mensagem passada através da EPS? 
8- De que modo se sucedem os temas nas respostas? 
9- Que objetivos pretendem alcançar com EPS? 
10- Como executar EPS? Técnica utilizada. Ao que da mais importância? 
11- Quando realiza a EPS, em que contexto? Em que situação se dá conta que é uma 

oportunidade de realizar EPS? 
12- Como lida com o problema quando ele se torna uma situação da prática médica? 

Contradiz, ou não, a definição teórica dada anteriormente? - 

13- Estilopde argumentação, vocabulário, e outros aspectos, que de alguma forma, podem 
indicar sua afinidade com um estilo de pensamento específico? 

14- Quais os valores presentes (realidades inconscientes) ?

4
\

z
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A eficácia e pertinência dos indicadores foi testada no Pré-teste, primeira etapa da 

pesquisa que teve a finalidade de testar a metodologia aplicada e definir melhor o objeto da 

análise. ' 

Antes de descrever a exploração do material, próximo passo na sequência de Bardin, 
farei alguns esclarecimentos sobre o que foi e como foi o Pré-teste. 

4.3. Pré-teste 

É importante assinalar que escreverei bastante sobre o Pré-teste, pois devido à 

profundidade da análise realizada e à riqueza dos dados encontrados, esta fase da pesquisa foi 

tão importante quanto a pesquisa definitiva, que acabou consistindo uma pequena correção de 
trajetória. 

_ 

Seis alunos do curso de Medicina da UFSC, sendo dois da segunda fase, dois da sétima e 

dois da décima segunda fase, foram solicitados a responder um questionário contendo duas 
partes. Na primeira, o objetivo era identificar o participante (nome, idade, fase do curso, área 
de interesse na medicina e quais as atividades extra-curriculares já realizadas, como estágios, 
pesquisa ou atividade de extensão universitária) e a segunda parte era o questionário 

propriamente dito. 

Desenvolvi um protocolo padronizado de questionário contendo questões abertas._e 

fechadas. Por questões abertas (ou indiretas) considerei as que permitiam respostas amplas, 

tipo tema livre, ou seja, que emitissem aspectos subjetivos. Essas questões diziam respeito a 

conduta frente ao que chamo “situação-problema”. As perguntas fechadas (ou diretas), 

buscavam definições teóricas ou citações, diziam respeito ao entendimento sobre EPS, e quais 
profissionais devem realizá-la. O protocolo do questionário segue em anexo (Apêndice 1). 

A opção de oferecer questões de ambos os tipos, diretas e indiretas, foi por não saber qual 
das duas seria menos indutora, ou seja, a melhor forma de obter nas respostas qual o real 
entendimento sobre EPS e qual a real conduta tomada frente a uma situação prática que 

eiivolvesse EPS. Assim, o Pré-teste auxiliaria também na construção do instrumento da 
pesquisa (questionário), na medida em que as respostas seriam analisadas, confrontadas e 

comparadas, para então decidir pela melhor metodologia. , 

As perguntas elaboradas buscavam cumprir 0 objetivo da pesquisa. O critério para a 

elaboração das questões abertas, era que fossem situações cabíveis na realidade do estudante,
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tanto no Centro de Saúde quanto no Hospital Universitário. Busquei incluir, nessas situações, 

elementos que permitissem diferentes tipos de abordagem: doença, saúde, política, educação, 

sociologia, filosofia, etc... e que dessem subsídios para diferentes formas de realizar EPS. A 
intenção foi abordar casos práticos, sob aspectos pouco abordados no dia-a-dia, 

principalmente no ambiente hospitalar, mas nem por isso pouco frequentes. 
A intenção não é, de forma alguma, julgar a conduta de um ponto de vista moral, muito 

menos dramatizar situações de forma “sensacionalista”. A intenção é apenas investigar, 

através de exemplos, como problemas tão amplos e reais, relacionados à saúde e mais 

especificamente à EPS, refletem no estudante de medicina. Como ele as concebe teoricamente 
e como “imagina” que agiria na prática. 

Tratou-se de uma amostra intencional, ou seja, “escolhi” dois alunos da segunda fase do 
curso, dois da sétima fase e dois da décima segunda, procurando escolher um de cada EP 
dentre os dois descritos no referencial teórico. O critério para esta escolha foi basicamente 
minha experiência pessoal como estudante. O objetivo da intercalação de fases, foi abordar os 
estudantes no início, no meio e no final do curso, para tentar analisar a influência da 

Universidade, dentro e/ou fora da sala de aula, no entendimento e na prática desses 

estudantes. 

A aplicação do questionário foi individual. Procurei abordá-los em seu ambiente de 
trabalho, CCS e HU, em horários em que estivessem livres. As respostas foram redigidas pelo 
próprio estudante no verso da página ou em uma folha em branco. As respostas eram “livres”, 
sem espaço ou tempo pré-determinado para serem redigidas, respeitando a liberdade e a 

criatividade individual. Não houve interferência por parte da pesquisadora enquanto 

respondiam as questões, exceto para esclarecimentos. O tempo médio para responder o 

questionário no Pré-teste foi de 30 minutos a uma hora. 
.‹ 

Feito estes esclarecimentos iniciais, continuemos seguindo os passos de Bardin, com a 

exploração do material do Pré-teste. 

4.4. Exploração do material do Pré-teste 

Feita através da leitura exaustiva do material. Na primeira leitura, chamada “leitura 
flutuante”, a cabeça deve estar aberta a todas as idéias (hipóteses), valorizando todas as
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informações contidas nas respostas, sem excluir nenhum elemento. A partir desta leitura, 
. . . . . , . . 10 I, 

intuitiva, pode-se vir a formular novas hipoteses e indicadores. 

Cada documento (questionário), foi inicialmente estudado em si mesmo como uma 
totalidade singular e original, trata-se do “estudo de casos”. Posteriormente foram agrupados, 

pois são, de certa forma, comparáveis com os outros, devido à standartização das questões 
estabelecidas. Denominei-os P (participante), numerei de Pl a P6 e comecei a explorá-los. 

De acordo com Bardin esta exploração tem como objetivos: 
a) Codificação ‹ 

b) Enumeraçao 
c) Categorização 

a) Codificação 

' A codificação é a transformação dos dados brutos do texto buscando-se determinar 

elementos que possam servir de índice. 10 Para isto deve-se determinar nos textos: 
* Unidades comparáveis ou unidade de registro: . 

Utilizei basicamente a frase entendendo “frase” como uma unidade de sentido ue 
,

Q 
Y. 

exprime um pensamento completo), bem como expressões É até mesmo, palavras, que 
_..z. 

permitissem' estudar opiniões, atitudes, valores, etc. Por exemplo, P 5 ao se referir sobre EPS, 
afirma que : 

“É a transmissão de conhecimentos básicos de saúde para a população”. Toda 
U, .

` 

esta frase é urna unidade de registro.
A 

Como podemos notar, uma Íinica unidade de registro pode nos dizer sobre várias coisas. 
A expressão “transmissão de conhecimento” refere-se ao conceito de educação, o que é 

educar, enquanto “básico de saúde” refere-se ao conteúdo da EPS, tipo de informação. 
Portanto, uma unidade de registro desmembra-se em unidades menores, são os" chamados 
índices.

_ 

._ L 
1 , ` Após buscar as unidades de registro e os índices de cada documento, fiz o recorte do 

texto, ou seja, organizei essas informações de acordo com três temas gerais que puídeÉ 
identificar. Como todas as questões 'abordavam, de diferentes formas, a'EPS, o resultaido 
forma respostas que, às vezes se repetiam, às vezes se somavam, ou até' mesmo se 

contradiziam. Assim, organizei essas informações inicialmente três' grandes categorias 

temáticas:
'
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Tema 2: Conduta dos estudante frente a uma situação-problema, ou seja, conduta na 
prática 

Tema 3: De quem e' a responsabilidade? 
Para cada um dos temas construí uma tabela com três colunas. Na coluna da direita estão 

palavras/ expressões que considerei mais significativas, ou seja, os índices. Na coluna do 
centro estão as unidades de registro (expressões, frases ou palavras) que deram origem aos 
índices. E na coluna da esquerda estão os assuntos aos quais as unidades de registro e os 
índices se referem, o que chamei sub-temas por estarem ligados ao tema principal da tabela. 

' Por exemplo: 

TABELA 1 - P1, Tema 1 : Educação Popular em Saúde 

SUB -TEMAS UNIDADES 
DE REGISTRO 

ÍNDICES 

Definição V Forma de informação Forma (espécie de/ tipo de ) 

Informação 

Valor 

Tipo de Informação 

Prático 

Pouco técnica 
Prático 

Pouco 
Técnica 

Objetivo Melhorar qualidade de vida
E 

Melhorar 

Qualidade de vida 

Realizada por Médicos da rede pública 
Médicos de família 

Rede pública 

Direcionada para População em geral População 

Geral 

Forma de realização Procuraria orientá-los Procuraria 

Orientá-los 

Conteúdo abordado Alimentação 

Medicação 
Atividades que favoreceriam 

controle das doenças
V 

Favoreceriam 

Controle-

\
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Considerando que os índices permitem inferir sobre um sistema de valores, criei para 

cada documento, uma quarta tabela (vide anexo) tentando exprimir os valores subjacentes, 
representados pelos índices. Por exemplo, para o mesmo documento P1, fiz a seguinte tabela: 

TABELA 2 - P1, Valores expressos nos índices 

CATEGORIAS DE VALORES ÍNDICES 

Globa1(relativo ao todo) Plano social 

População/ Comunidade 
Parcial(relativo às partes) Pessoa /cada pessoa/pessoal /plano pessoal 

Família 

Não envolvimento Sistema educacional/ Sistema de saúde 

Rede pública 
Alguém 
Observar 

Envolvimento Procuraria/ Procuramos (1“. pessoa ) 

Melhorar 

Nossa 
Incerteza / Insegurança Talvez/ Tentando 

Algo/ algum/ alguém ~ 

_' ,. .
I Certeza / dominio / Sentimento de Informá-la/ Orientá-los/ Preveni~la 

superioridade Explicar/ Tratar 

Atendimento 

Sub-estima em relação aos outros/ Simples/ Básico/ Prática 

inferioridade (dos outros) Não tinha condições 
t Conhecimento insuficiente 

Igualdade / Solidariedade Pedir 

Apoiar emocionalmente 

Passividade Dar/ Acalmar 
Aconselhamento
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Sem que eu tivesse consciência, isto foi determinante nos resultados da análise, pois ao 
realizar a análise de valores, fui por demais influenciada por minhas concepções prévias e 

pelo referencial teórico e acabei realizando um julgamento, o que não era objetivo do 
trabalho. Na discussão dos resultados, elucidarei melhor esta observação. A 

Não pretendo aqui mostrar todas as tabelas, já que o objetivo não é descrever o Pré-teste 
na integra e sim, sua contribuição para o percurso metodológico. Mas para melhor 

entendimento deste, irei expor como apêndice, à título de exemplificação, algumas das 

tabelas. Por achar os documentos Pl e P2 como sendo os mais representativos dos Estilos de 
Pensamento encontrados e considerando que aqui mostrei algumas tabelas de Pl, mostrarei 
apenas as tabelas de P2. (Apêndice 2) 

b) Enumeração 
¡,- 

A partir da codificação dos textos, procura-se nas unidades de registro/ índices, 

características que demostrem atitudes psicológicas e enumera-se essas características. Essas 

atitudes psicológicas dizem respeito a ações aconselhadas ou desaconselhadas pelos 

participantes, isto é, o que os estudantes pensam que as pessoas devem realizar, ou não, em 
relação à EPS. O objetivo da enumeração é organizar/ agrupar os dados do texto para 

posterior categorização. ~ 

Para me auxiliar na enumeração das características psicológicas dos textos, recorri ao uso 
dos indicadores eleitos na pré-análise. Para cada documento, fui procurando respostas para os 

indicadores, em parte nas unidades de registro/ índices (dados objetivos) e em parte, nas 
minhas inferências (dados subjetivos). Segundo Minayo: 

“...é importante termos em mente que o dado não existe por si só, ele é 

construido a partir de um questionamento que fazemos sobre ele, com base em 
uma fundamentação teórica.” (Minayo, l994)4 t 

Através dessas respostas, ia identificando os documentos como determinado EP. 
Para clarear, darei um exemplo de como isto se deu. Um dos indicadores descrito 

anteriormente era:

1
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* Qual a noção (conceito) de educação presente (transmissão de informações ou troca de 

experiência)?
V 

P4 relacionou educação com troca de experiência, enquanto P1 relaciona educação com 
transmissão de informaçoes. 

P4: “ Uma troca de experiência entre a comunidade Universitária e uma comunidade, 
visando 'o enriquecimento de ambas.” 

P1: “ Uma forma de informação pouco técnica, com maior valor de aplicação prática” 

Esta incongruência evidenciada entre estes dois documentos, nos permite reconhecer dois 

EP distintos. Desta forma, utilizei-me da enumeração das respostas dadas aos indicadores para 
iniciar a categorização. 

c) Categorização 

É a classificação dos elementos do texto de acordo com caracteres comuns entre eles 
(analogia), segundo critérios bem definidos. O critério neste caso foi a semântica, ou seja, o 

sentido (subjetivo) dado às unidades de registro através da enumeração das características 

psicológicas evidenciadas pelos indicadores. Portanto, a categorizaçao resulta de uma 
decomposição/reconstrução e tem função de indicar correspondências entre a mensagem e a 

realidade subjacente (mostra indices invisíveis). 

Bardin descreve dois processos de categorização:
_ 

1- Definem-se primeiramente as categorias, de acordo com as hipóteses/ pressupostos, e 

os elementos vão se encaixando. 
2- O titulo das categorias só é definido no final, após a classificação dos elementos por 

analogia. 

Agrupei os dados de diversas formas na tentativa de reconhecer uma lógica que 
permitisse categorizá-los. Fui comparando, estabelecendo as incongruências existentes entre 

eles. Para isso, procurei as “marcas registradas”, ou estruturas de relevância daquele 

documento/ aluno, para descobrir qual a concepção vigente, qual EP seguem.2
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E embora a intenção fosse categorizar de acordo com o processo número 2 citado acima, 
isto criar quantas categorias fossem necessárias de acordo com os elementos presentes, os 
resultados mostraram-me que estava enganada. Conforme concluo posteriormente na 

discussão dos resultados do Pré-teste as categorias estavam pré-estabelecidas e os resultados 

“enquadraram-se” nos EP descritos no referencial teórico, empobrecendo o resultado obtido 
com a análise de conteúdo. 

4.5.Tratamento dos resultados obtidos e interpretação 

“ A análise final busca articular os dados e referenciais teóricos, 

respondendo às questões da pesquisa com base em seus objetivos. Promove 
relações entre o concreto e o abstrato, a teoria e a prática.”(Minayo, 1994)4 

Segundo Bardin, esta etapa inicia-se com a descrição das caracteristicas dos textos, 

resumidas após tratamento. A descrição é seguida pela inferência e o resultado final é a 

interpretação (significação concedida a essas características).10 

Na prática, observei que são processos simultâneos. Ao enumerar as características 

psicológicas, ia inferindo sobre elas, categorizando e interpretando. 

Apresento agora a discussão dos resultados do Pré-teste, dividindo-os quanto ao conteúdo 

(EP encontrados) e técnica (verificação da metodologia), desvendando sua influência na 

segunda etapa da pesquisa, a pesquisa definitiva. 

4.6. Discussão dos resultados do pré-teste 

4.6.1. Conteúdo 
Após analisar os documentos, categorizei-os em dois EP que consegui identificar: 

EP 1 : Educaçao Sanitária 
Os estudantes deste EP conceituam EPS como uma forma de “transmissão de 

conhecimentos básicos de saúde”, entendendo saúde como a ausência de doença. pertencentes 
a este EP citam como conteúdo da EPS: “higiene pessoal” , “esgoto/ saneamento” e aspectos' 

clínicos: “causas, mecanismos da HAS, “perigos” da doença, formas de tratamento”.

1
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O objetivo é principalmente fornecer informações “que possam ser úteis principalmente 
para evitar a instalação de patologias (medicina preventiva).” 

As características observadas nestes documentos correspondem ao primeiro estilo 

descrito por Da Ros, por isso, mantive a mesma denominação Educação Sanitária. A forma de 
realizar EPS segue os principios da “polícia sanitária”, a partir de uma relação vertical entre 
quem sabe e ensina e quem não sabe e é ensinado, o que fica claro em falas como: “fornecer 
informações”, “Procuraria orientá-los”. Assumem que as pessoas são incapazes de maiores 
entendimentos e por isso, fornecem “explicação básica”. Consideram-se detentores da 

verdade, valorizando o conhecimento técnico-científico. Da Ros escreve sobre este estilo: 

“ As ações colocam o indivíduo num quadro de referência, fornecendo- 
lhes ou impondo-lhes modelos de conduta. Portanto, as ações difundem um 
sistema da valores, que correspondem à ideologia e ao modo de vida de um 
'grupo (coletivo de pensamento).” (Da Ros, 2000)2 

A relação entre os participantes do processo educativo é unilateral, onde os educandos 
não artici am ativamente. Considera-se assim as essoas assivas, inca azes de iniciativas7 

próprias. Em P3, o aluno declara como tendo parte na responsabilidade pelas más condições 
de saúde, “as próprias vítimas, que há gerações vêm as mesmas desgraças se repetindo sem 
mudar em nada suas posturas pessoais e políticas.” 

P5 coloca também que “certamente a falta de informação e “condições intelectuais” da 
aciente e família reci itaram a situa ão” reafirmando a condi ão menos ca az da aciente. 

_ 
› P 

Busca alcançar a mudança de comportamento individual, sem considerar seu círculo 
social e sua cultura. P3 acha que deve fornecer “orientações quanto ao consumo de água 
tratada/fervida, preparo alimentar, higiene pessoal.” - 

Quanto ao aspecto social, que citam como “falta de informação e acesso ao serviço de 
saúde” e` também as “condições sanitárias”, assumem-no como motivo responsável pela má 
condição de saúde das pessoas. No entanto, este não é o foco da EPS, o foco da EPS é o 

indivíduo, a responsabilidade individual pela ocorrência da doença, determinada pelo estilo de 

vida das pessoas.
"
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EP 2: Educação em Saúde 
Os estudantes deste EP conceituam EPS como “troca de experiência”. No conteúdo, 

além de abordarem prevenção e tratamento da doença, abordam a organização/ mobilização 

social. Como cita P4: 

“Precisa se unir a um grupo organizado da comunidade, para lutar 
pelos seus direitos de educação, saúde, lazer, alimentação”. 

Aqui, diferente do estilo anterior, as condições de vida dos pacientes são citados como 
fatores determinantes e que devem ser transformados. O objetivo é promover saúde, bem 
como estimular a mobilização social.

E 

Entendem saúde como um processo, que envolve múltiplos aspectos, (saúde = aspecto 
político, econômico e histórico). Por exemplo, P6 coloca que: 

“abordaria ainda aspectos do mundo em que vivemos, que contribui 
para o stress da vida diária, como o desemprego, por exemplo.” 

Essas características estão presentes no EP Educação em Saúde descrito por Da Ros, que 
tem como base histórica a pela Teoria da Medicina Social, onde a forma de realizar EPS é 

dialógica, a partir de uma relação mais horizontalizada entre os participantes do processo. 

P4 : “...troca de experiência ...para o enriquecimento de ambas”. 

Procura-se respeitar a cultura/conhecimento popular. 

P5 : 
“É uma forma de educação que valoriza a cultura e os 

conhecimentos da população, onde você não despreza o conhecimento 

científico, porém o utiliza em conjunto com a cultura popular.” 

A relação e' ainda bilateral, na medida em que a população participa ativamente do 
processo, que se dá ”através de conversas”. Assume as pessoas como capazes, ativas na 
determinação do que e como fazer.
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Há uma grande preocupação com a mobilização e bem-estar social. 

77 P2: “necessidade de mobilização e esperança! 

A determinação social do processo saúde-doença não é só na visão de classe social, mas 
sim em relação à saúde de todos. 

P4: “não nos envolvemos no controle social em saúde, onde qualquer 
cidadão tem espaço e dever para colocar tudo o que to aflige e assim buscar 
mudar a sua realidade” 

4.6.2. Técnica 

Quanto à parte técnica, o Pré-teste mostrou-me a pesquisa qualitativa, seu alto grau de 
subjetividade, a importância das palavras e a riqueza de informações que elas possuem. O 
método qualitativo mostrou-se adequado para analisar concepções e atitudes, uma vez que são 
dados subjetivos. 

Quanto ao instrumento utilizado, percebi que as seis questões apresentadas, incluíam 
situações complexas, dificeis de responder. Isto tornou o questionário cansativo, os estudantes 

levaram em média de trinta minutos a uma hora para responder. Assim, na segunda fase da 
pesquisa, procurei diminuir tanto o número, quanto o tamanho das questões (número de 

linhas), no intuito de tornar o questionário mais atrativo e instigante. 

Suprimi algumas questões, entre elas a questão 2 sobre quem deveria realizar a EPS. As 
respostas foram parecidas, todos citavam o médico/ profissional de saúde como responsável 
pela EPS, os que citavam outras categorias profissionais, o faziam de maneira vaga, sem 
deixar claro o tipo de relação profissional (interdisciplinar ou não) existente. Considerei-a 

então um tanto indutora e descartei-a na segunda fase da pesquisa. 
As questões 3, 4 e 5 obtiveram todas respostas congruentes entre si, sobre a forma pela 

qual o estudante imagina que agiria na prática frente a uma situação de EPS. Considerando 
que havia uma preocupação em diminuir o tamanho do questionário, entendi que selecionar 
uma das três não iria empobrecer os resultados da pesquisa, uma vez que forneciam o mesmo 
tipo de informação. Desta forma, suprimi as questões 3 e 4.
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No entanto, mais uma questão foi incluída. Um _dos alunos participantes, ao saber de 
ininha curiosidade de investigar também, onde e como os estudantes aprendem a realizar EPS, 
sugeriu-me que perguntasse isto diretamente. Acatei a sugestão e criei a seguinte questao: 

“Como/onde você aprendeu o que sabe sobre o tema?”. 

A opção por apresentar questões de ambos os tipos, abertas e fechadas, foi de grande 
valia, pois as informações obtidas somaram-se, completaram-se, enriquecendo os resultados. 

Nenhum dos tipos de questao mostrou se mais ou menos indutor. Assim, mantive os dois 
modelos de questão na pesquisa definitiva. 

Quanto ao método de exploração do material (codificação, enumeração e categorização), 

pude comprovar que a utilização de tabelas para codificar as unidades de registro/ 

índices não era necessária, bastando apenas destaca-los, o que poderia ser feito diretamente 

com a caneta em cópias (xeróx) feitas dos documentos. Assim, decidi nao utilizar o método 
das tabelas na pesquisa definitiva, dando maior importância à etapa da enumeração. 

Além disso, também a análise de valores realizada através da tabela 4 foi suprimida na 
pesquisa definitiva, pois entendi que consistiu-se em um viés de análise. Como disse 

anteriormente no item referente à codificação, ao analisar valores, influenciada pelo meu 
próprio estilo de pensamento, inconscientemente, realizei um “julgamento moral” dos dados 
preseiites nos textos (índices), o que não era objetivo da pesquisa e acabou compromentendo 

os resultados. O fato de haver chegado a duas categorias de estilos de pensamento, 

semelhantes aos dois estilos descritos no referencial teórico, mostrou-me que na verdade, 

havia pré-determinado as categorias e na análise, tratei de “enquadrar” os documentos neles, 
sendo que para isso a análise de valores foi fundamental. 

Segundo Minayo, a postura do pesquisador em relação ao problema a ser estudado é de 
extrema importância. 

“ Às vezes, o pesquisador entra em campo considerando que o que vai 
encontrar serve para confirmar o que ele considera já saber, ao invés de 

compreender o campo como possibilidades de novas descobertas. Isto dificulta 
o estudo.” (Minayo, l994)4 

A O objetivo desta análise não era confirmar a existência dos EP descritos entre os 

estudantes de medicina da UFSC, mas sim conhecer mais sobre os conceitos e práticas desses
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estudantes em relação è EPS, estabelecendo uma relação com o EP que seguem. 
Considerando isto, na pesquisa definitiva procuro vencer esta barreira, realizando uma 

análise mais imparcial, abrindo possibilidades para outras categorias, utilizando o conceito de 

matizes de estilo de pensamento explicado anteriormente. 

Quanto à enumeração das características psicológicas dos textos, foi bastante facilitada 
pelo uso dos indicadores, que mostraram-se fundamentais para a categorização dos EP. A lista 
de indicadores, por sua vez, também foi melhorada com o Pré-teste. Alguns foram 

suprimidos, por não terem auxiliado na determinação do EP, enquanto outros foram 

acrescentados, em razão de dados do texto (índices) que apontavam para características que 

precisavam ser enumeradas. Esta nova lista de indicadores será apresentada a seguir, com a 

análise da pesquisa definitiva.



5- PESQUISA DEFINITIVA 

Com a teoria do método qualitativo um pouco mais consolidada e a prática do Pré-teste, 
parti para a chamada “pesquisa definitiva”. Além do objetivo de ampliar a variedade das 
categorias através do conceito de matizes de EP, busquei superar o que Minayoii cita como 
obstáculos para a realização de uma boa análise. São eles : 

* Ilusão do pesquisador em ver as conclusões, logo de início, nítida a seus olhos, o que 
leva uma simplificação dos dados. 

* O pesquisador se envolve tanto com o método e as técnicas a ponto de esquecer os 
significados presentes em seus dados. 

* Dificuldade de articular as conclusões que surgem dos dados concretos com 
conhecimentos mais amplos e mais abstratos. 

5.1- A pré-análise 
Praticamente não se alterou em relação ao pré-teste. Mantive o mesmo referencial teórico, 

agora enriquecido pelo Pré-teste, buscando no entanto, não me fixar tanto nele para analisar 
os resultados. As hipóteses/ pressupostos da pesquisa também se mantiveram. Eram elas: 

Os estudantes de medicina não realizam EPS de maneira satisfatória nem para eles, nem 
para satisfazer as necessidades da sociedade. E ainda: 

Existe uma correspondência entre a forma pela qual os estudantes entendem e praticam 
EPS, com o EP que seguem. 

Quanto aos indicadores utilizados para a enumeração das características psicológicas dos 
textos, sofreram algumas modificações, conforme explicado anteriormente. A nova lista 

utilizada, ou seja, as informações que busquei nos documentos, foi a seguinte: 
1- Qual o conceito de educação presente (se eles adotam a transmissão de informações ou 

troca de experiência)? 
2- Qual o conteúdo da mensagem passada através da EPS? Ao que dá mais importância? 
3- Qual a forma de entendimento do processo saúde-doença? O que entendem como 

sendo causa de doença? -
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4- Que objetivos pretendem alcançar com EPS? 
5- Como executam EPS? Técnica/ método utilizados, seus pressupostos ideológicos 

explícitos ou implícitos. Qual o tipo de relação que estabelecem? (relação de dominação/ 

submissão; vertical/ horizontal). 

6- Como lida com o problema quando ele se torna uma situação da prática médica? 
Contradiz, ou não, a definição teórica dada anteriormente? 

7- Estilo de argumentação, vocabulário, e outros aspectos, que de alguma forma, podem 
indicar sua afinidade com um estilo de pensamento específico? 

8- Quais os valores presentes (realidades inconscientes) ? 

9- Quais os caminhos propostos pelos alunos para a resolução dos problemas? 
10- Quais os campos de saberes auxiliares (outras profissões) citadas e qual a 

importância/ prioridade dada a elas? Se eles a citam para trabalho interdisciplinar ou 

individual. . 

. 
11- Como/onde aprendeu o que sabe sobre o tema? 

5.2- Realização da pesquisa 

Utilizei o mesmo instrumento, o questionário, com as devidas modificações explicadas 
anteriormente. A aplicação de questionário deu-se da mesma forma que no pré-teste, ou sej a, 
foi individual, sendo as respostas redigidas pelo próprio estudante. Mas desta vez, permiti-me 
após uma primeira leitura das respostas, solicitar esclarecimentos aos participantes sobre 

respostas escritas de forma pouco clara, na tentativa de evitar que as respostas deixassem de 

demonstrar as práticas e concepções, por erro de interpretação das perguntas, ou respostas 

quantitativamente insatisfatórias. O tempo médio para -responder o questionário foi menor do 
que no pré-teste, entre 20 e 40 minutos. O protocolo do questionário vai em anexo (Apêndice 
4) 

Enquanto no pré-teste a amostra foi intencional, aqui ela -foi mais numerosa e aleatória, 

pois entendi que desta forma poderia captar outras possibilidades nos estilos de pensamento 

(variações? novos EP?), demonstrando de maneira mais fidedigna as diversas formas de agir e 

pensar do estudante de Medicina da UFSC sobre Educação Popular em Saúde. A intercalação 
de fases, foi mantida, abordando os estudantes no início, no meio e no final do curso, para 

tentar analisar a influência da Universidade, dentro e/ ou fora da sala de aula, no entendimento
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e na prática desses estudantes. Assim, apliquei os questionários a quatro estudantes da 2a fase, 

quatro da 7" e quatro da lla fase, num total de doze estudantes. 

5.3- Análise 

Denominei os documentos de Q (questionários) e numerei-os de l a 12 (Q1, Q2, Q3,...). 
Iniciei a exploração do material através da leitura flutuante, que desta vez, foi ainda mais 

aberta a novas hipóteses/ proposições. Confesso que, no início, foi bastante difícil despir-me 

de pré-conceitos, mas procurei neste momento da análise, me colocar no lugar do estudante e', 
enquanto lia, ia seguindo sua linha de raciocínio permeada por seu EP, sem analisar valores. 

A codificação das unidades de registro/ índices ia se dando simultaneamente, pois 

enquanto lia, ia destacando a caneta os elementos (dados objetivos) de maior interesse/ 

significância. Parti então para a enumeraçao das características psicológicas e para as 

inferências, utilizando a nova lista de indicadores citada acima. Enquanto ia respondendo aos 
indicadores, ia “conhecendo melhor” cada documento, mas sem tentar ainda, desvendar a qual 
EP pertencia. Cuidei para seguir a orientação de Minayo4, evitando ver a conclusão 

aparentemente nítida logo de início, para não simplificar os resultados e empobrecer a 

pesquisa. 

Ao iniciar a categorização, procurei agora seguir a segunda técnica de Bardinlo, ou seja, ir 
classificando os elementos por analogia para só no final decidir os títulos das categorias. 
Depois de muita reflexão, sem certezas e abrindo para discussão, construi possibilidades de 
quatro categorias, ou seja, quatro matizes de Estilo de Pensamento em EPS, que se referem 
aos dois estilos já consagrados: Educação Sanitária e Educação em Saúde. 

5.4- Discussão dos resultados 

5.4.1- Educação para a higiene pessoal 

Correspondem a esta categoria quatro documentos: Q1, Q2 e Q4 da segunda fase e Q1O 
da décima primeira fase. 

Os estudantes adeptos da Educação para a higiene pessoal, deram as seguintes respostas à 

pergunta: O que você entende por EPS?
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QI: “ Mostrar para a população que ações do dia-a-dia podem ser 
prejudiciais, para que mudem seus hábitos.” 

Q2: “Esclarecimento, através de pessoas habilitadas, sobre questões 

fundamentais, como higiene, por exemplo.” 

Q4: “É uma orientação que é dada às pessoas no sentido de prevenir...” 

Q10: “Acredito que sejam os programas de prevenção a partir da 

orientaçao para a mudança de hábitos nocivos: tabagismo, cuidados de higiene 
com alimentos, etc.” 

lnfere-se portanto que o objetivo da ação educativa e' essencialmente preventivo. 

Citam como conteúdo da EPS medidas essencialmente preventivas: “hábitos de higiene”, 
“orientações referentes a métodos contraceptivos”, instruções de prevenção, como ferver a 

água”, “programas de prevenção”. 

Interessante notar que as medidas citadas tem todas um caráter individual, ou seja, 

enfatiza-se a responsabilidade do estilo de vida individual na ocorrência das doenças. Em 
suas palavras: ' 

Q1: “...tentando convencê-los a mudar o estilo de vida...” 

Citam como causas dos problemas de saúde: 

Q2: “A carência de informações e a letargia na busca de atendimento.” 

Q4 coloca que: “...apesar de o posto de saúde ser longe, que a saúde 
dela e' muito importante e que para isso não tem distância que não faça ela 

buscar uma orientação.” Em outra questão cita ainda o “descuido das pessoa 
em .relação aos modos de boa higiene.” ~
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A partir das afirmações acima pode-se inferir que mais do que a responsabilização 

individual, há a culpabilização individual, pois as pessoas são consideradas letárgicas, 

preguiçosas na busca por saúde, descuidadas aos modos de boa higiene. 
Outra característica importante é a idéia de que o Centro de Saúde/ médico é a solução 

para manter a população mais sadia, sendo que um dos objetivos da EPS é aproximar as 
pessoas do Centro de Saúde: 

Ql: “Aconselharia a procurar acompanhamento médico, evitando novos 
problemas.” 

Infere-se também que por trás da idéia de que a “falta de acompanhamento médico” é a 

causa dos problemas, está a concepção de que a verdade/ solução, está no conhecimento 

técnico-científico. Da Ros descreve esta mesma característica no EP Educação sanitária. 

“...considera o educador como conhecedor da verdade científica e que deve 
inculcar tal conhecimento em uma população, objeto do planejamento em 
saúde dos técnicos, assegurando assim a verticalidade da ação educativa.”(Da 

Ros, 2ooo)4 

Esta verticalidade pode ser percebida em expressões como: “orientação que e' dada”, 

“mostrar para a população”, “tentando convencê-las”, “através de pessoas habilitadas”, entre 

outras. Tendo como referência as opções pedagógicas de Bordenaves, podemos dizer que aqui 
adota-se a Pedagogia da Transmissão, ou seja, uma relação vertical, transmissão de 

informações daquele que sabe para aquele que não sabe, e uni-lateral, onde os educandos não 

participam do processo, apenas recebem as “orientações°_” (são passivos)çe devem segui-las se 
quiserem ter-saúde. As pessoas são consideradas incapazes de cuidar de sua própria saúde e 

por isso, devem ser controladas de perto: 

QIO: “...contactar o Conselho Tutelar para que observe e oriente da 

melhor forma esta família. Talvez encaminhe para internação pela questão 

social.” '
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Pelo que foi 'exposto até agora, percebe-se que as características expostas nesta 

categoria são fundamentalmente as mesmas presentes no EP Educação Sanitária, portanto é 

possível que estejamos diante do EP citado ou de um matiz do mesmo. Sendo assim, sua base 
histórica é fundamentalmente a Teoria Higienista, passando pelas as campanhas voltadas para 

a contenção de epidemias e polícia sanitária. 

“ A forma de educar em saúde nessas campanhas era breve, pois para as 
autoridades, o povo era incapaz de maiores entendimentos.”(Vasconcelos, 

199s)1 

A idéia de incapacidade das pessoas fica clara em Q4 quando afirma que: A "" 

“As campanhas existem, mas na maioria das vezes não são direcionadas às 
pessoas que mais precisam dessa orientação.” 

. Interessante notar que Q4 cita que “a maioria dessas doenças sao causadas por falhas 
no sistema público sanitário”, afirma ainda a “culpa do Governo” que deve “dar uma 
educação ao povo, voltada a esses tipos de problemas.” 

Da mesma forma, QIO cita como responsável pela má condição de saúde das pessoas: 
“Indiretamente, porém com maiores implicações, a falta de estrutura de saúde e de educação 
desta família, o que é obrigação do governo.” Mas diz também que: “...teria sido importante 
ter ido ao médico nos episódios de sangramento anteriores.”, insinuando que ela poderia ter 

evitado o fato ocorrido, ou seja, tem uma parcela importante de culpa individual. 
A partir das informações acima infere-se que, esta abordagem aparentemente social, do 

“sistema público sanitário”, “estrutura de saúde ei educação”, são tidas como causas 

“indiretas” dos problemas de saúde e não são o foco da EPS. Quando se abordam essas 
questões no contexto da EPS, o fazem com objetivos pré-definidos de transmitir informações 
higiênicas/ preventivistas e de aproximar as pessoas do Centro de Saúde. Não há uma 
abordagem política, econômica, social do processo saúde-doença. A responsabilidade direta e 

dos indivíduos e são eles o alvo da EPS. A sociedade como um todo, bem como os 
profissionais de saúde, nao sao citados neste processo. 

Como locais onde aprenderam o que sabem sobre o tema, citam:
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Q1: “No dia-a-dia” 

Q2:”Campanhas do ministério da saúde. Leitura de jornais e livros.” 

Q4: “...a maior influência é a TV, onde passam nos jornais casos 

absurdos de falta de higiene e conscientização.” 

A partir disto, confirma-se a afirmação de Da Ros quanto ao EP Educação Sanitária 
ser um estilo ainda utilizado nos dias de hoje como tônica das campanhas do Ministério da 
Saúde. 

No entanto, Q10 cita: “No curso de medicina durante o internato no posto de saúde e no 
hospital.”, o que indica que este EP está presente na escola médica, mais especificamente na 
área de saúde pública. - 

5.4.2.- Educação para a comunidade 

Representam essa categoria três documentos: Q3, da segunda fase, Q5, da sétima fase e 

Q9, da décima primeira fase. . 

Q9 define EPS: 

“ É a educação dada à população com o intuito de prevenir doenças. 
Informações quanto à higiene, medidas básicas de saúde.” 

Portanto, verifica-se que a concepção de educação deste EP também é a Pedagogia da 
Transmissão, com objetivos preventivos através da mudança de hábitos. O conteúdo abordado 
dá maior importância para o aspecto higienista/ preventivista, assim a anterior. 

Q5: “Orientar a mãe quanto a conduta de higiene em relação à água e 

pedir que ela transmita também para a vizinha”. 

O conteúdo aborda também a doença.
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Q9: “Tentar expor sobre o diagnóstico de Placenta Prévia e tentar falar 

da gravidade”. 

A partir das expressões acima, infere-se que a forma de realizar EPS continua sendo 
vertical/ unilateral, assumindo o conhecimento técnico-científico como verdade absoluta e as 
pessoas como desinformadas, incapazes de maiores entendimentos e de saberem de suas 

próprias necessidades, devendo por isto, ser “acompanhadas” de perto: 

. Q9: “Fazer acompanhamento ambulatorial das crianças para avaliação do 

DNPM, do crescimento e da desidratação. Fazer acompanhamento com ACS 
para avaliar as necessidades e dar algumas orientaçoes.” Coloca ainda que :

“ 

Se necessário, internar.” 

Pelo que foi exposto até agora, pode-se dizer que os documentos desta categoria seguem 

a mesma linha do EP Educaçao Sanitária. No entanto, apresentam características próprias, o 

que os torna possivelmente um matiz deste EP. Por exemplo, embora neste matiz a falta de 
informação e de acompanhamento médico continuem sendo vistas como principais causas 

dos problemas de saúde, a culpa por esta situação não é mais do indivíduo como no matiz 
anterior. 

Q9: “ A mulher não tinha informação alguma, não tem acesso à saúde. 
Acho que se houvesse informação e acesso, ela teria acompanhamento, já teria 
procurado o Centro de Saúde quando em outros episódios, ou até já poderia ter 
sido diagnosticada.” 

Q3: “ falta de informação e condições básicas.” E diz ainda que : 

“ O
1 comum seria culpar o governo, mas toda a sociedade tem culpa nisso.” 

Q9: “...falta Educação em Saúde para a população e todo um sistema público 
para atendimento à população.”
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Q5, por sua vez, coloca a culpa nos médicos: 

“ O médico (no caso, eu). É preconizado que além de curar, o médico 
deve promover saúde. Nesse aspecto a classe é extremamente desorganizada e 

relapsa junto aos órgãos govemamentais competentes.” 

Portanto, a partir das frases acima, infere-se que o indivíduo é totalmente isento da culpa 

por esta situação de falta de informação e acesso à saúde. Esta característica foi determinante 

na distinção desta categoria para com a anterior, pois entendo que o aspecto da 

responsabilização pela ocorrência de doença e as soluções propostas para modificar esta 

situação, são extremamente significativos na forma de agir e pensar dos estudantes, na medida 
em que nos informam sobre o entendimento do processo saúde-doença como um todo. 

Ainda que continuem assumindo aspectos sanitaristas/ higienistas como principais 

determinantes no processo saúde-doença, observa-se que essas medidas não mais estão 

centradas exclusivamente no indivíduo, mas em toda a comunidade. Isto fica claro no relato 
de Q5, quando afirma dizer à família que os motivos que levaram a paciente à morte atingem 
toda a comunidade em que vivem 

Q5: “...explicar..de que maneira isso atinge não só a eles, mas à 

comunidade em que vivem.” 

Portanto, infere-se que assumem que existem questões sociais/ comunitárias que são 
determinantes no processo saúde-doença, às quais o governo, os profissionais de saúde e toda 
a sociedade possuem responsabilidades e deveriam atuar. No entanto, não consideram as 
pessoas (no caso, pacientes) como ativos neste processo, nem para determinar suas 

prioridades, nem para atuar buscando sua própria saúde. Esta não motivação à participação/ 
mobilizaçao popular fica clara quando Q9 afirma que: 

“ Acho que não é hora de falar do que poderia ter sido feito.” 

Em resumo, em relação ao conteúdo e responsabilidades, existem diferenças 

significativas entre este matiz e o anterior. Apesar disto 0 EP é o mesmo, 0 objetivo principal



61 

da EPS continua sendo a medicina preventiva e a forma de realizar EPS, vertical/ unilateral, 
ou se`a, assume as doen as como resultado das condi oes de vida retira a cul 'a das essoas,9 

mas compartilha a mesma visão da “polícia sanitária”, no sentido de afirmar que não adianta 
tentar mudar a sociedade, o que tem que se fazer é um trabalho educativo.2 

5.4.3. - Educação para a mobilização 

Corresponde a esta categoria um único documento: Ql2, da décima primeira fase. 
Q 12 define por EPS: 

“ Uma forma de interação de conhecimentos com o intuito de troca de 
informações para uma maior autonomia com relação ao corpo, saúde, 

qualidade de vida ou problemas de saúde.” 

Se define EPS como uma das formas de adquirir conhecimento, infere-se que não é a 

única, ou seja, há implícita, uma negação da onipotência do conhecimento técnico-científico, 
Além disso, se pretende realizar uma interação de conhecimentos, é porque admite que ambos 
os lados envolvidos no processo educativo possuem conhecimentos prévios. Portanto, aqui a 

relação não é vertical (de quem sabe para quem não sabe), mas sim horizontal e bilateral, 
onde ambos sabem e participam do processo. Isto fica claro em expressões como: 
“conversaria sobre...”. 

Considerando as opções pedagógicas de Bordenave, pode-se dizer que esta categoria 

adota a Pedagogia da Problematização, tendo a educação como prática libertadora, que 

promova “uma maior autonomia”. 
O conteúdo abordado na EPS abrange “causas diretas e indiretas” das doenças, 

entendendo por causa direta aspectos biológicos, sanitários e “medidas especificas” 

relacionadas à medicina preventiva, “como ferver a água”, cuidados com a “alimentação”. 
Como causa indireta cita a “situação sócio-econômica e cultural, que é consequência da atual 
situação sócio-econômica-cultural do mundo (quase todo).” O conteúdo relaciona-se ainda 
“ao corpo, qualidade de vida ou problemas de saúde” e a direitos de cidadania: “Diria à mãe 
que ela tem direito a uma vaga na creche e que a prefeitura deveria ser cobrada a respeito, 
assim como com relação ao esgoto e água tratada.”

.\
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Assim, percebe-se um entendimento multifatorial combinado com a determinação 
sócio-econômica-cultura do processo saúde-doença, onde abrange desde o biológico, 

medicina preventiva, até a reivindicação dos direitos de cidadania, demonstrando ampliação 

do conceito de saúde, que deixa de ser apenas a ausência de doença. Percebe-se ainda que 

quando cita aspectos sanitários e higiênicos, retira a culpa do indivíduo, afirmando que a 

prefeitura deveria ser cobrada. 

Isto é coerente com a Teoria da Medicina Social que considera o Estado como um dos 
responsáveis pelas condições de vida das pessoas, suprindo suas necessidades básicas, o que 

implica em compromisso e redirecionamento econômico do Estado.. (Da Ros, 2000) 
Mais do que retirar a culpa das pessoas, demonstra respeito e admiração por elas. Refere- 

se à paciente como : 

“...mãe de 5 crianças, esposa, cidadã, mulher, trabalhadora.” 

O objetivo da EPS é a mobilização/ organização social, a “reinvindicação de direitos” e 

“uma maior autonomia das pessoas”. 

“Atuaria e estimularia a família e líderes comunitários a participarem dos 

Conselhos de saúde e que se organizassem em associações de moradores e 

outras formas de reivindicação de direitos (já legalmente instituídos ou não!).” 

Fala em Controle Social (Conselhos de Saúde), o que demostra conhecimento e 

influência dos princípios do SUS quanto à participação de atores sociais na deliberação das 
políticas de saúde. 

Assume que o médico tem um papel bastante amplo, ele trata, previne, atua ativamente 
nas políticas públicas, participando nas reuniões dos movimentos sociais, Controle Social em 
Saúde, etc. Observa-se alto grau de envolvimento pessoal: 

“...realizaria visitas domiciliares mais frequentes. Além disso, trabalharia 
junto às políticas de saúde para levar os problemas, propor e exigir soluções 

dos órgãos competentes...”



63 

Pelo exposto acima, é possível verificar que as características desta categoria se 

assemelham ao EP Educação em saúde descrito anteriormente. Sobre suas características, Da 
Ros coloca: 

“...uma relação sujeito-sujeito, a participação de atores sociais, uma 
concepção não inculcadora, a construção do conhecimento, o respeito a culturas 

diferentes, a informação contextualizada e a transformação das relações sociais...” 

(Da Ros, 2ooo)2 

Sua base histórica está ligada à Teoria da Medicina Social. Modernamente, observa-se 
uma forte influência deste EP sobre as idéias do Movimento Sanitário e dos princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), com sua proposta de integração da medicina 
curativa e preventiva e de democratização da sáude. 

Segundo Vasconcelos, com a instauração do SUS que considera controle social e 

educação popular como partes integrantes da assistência à saúde oficial, as experiências 

“extra-oficiaisi” de EPS, que buscavam Lun referencial freireano, uma constante articulação 
com os movimentos sociais, atuando de maneira não autoritária, não centrada na doença ou 
na mudança de comportamento individual e que antes eram marginais, agora sofrem uma 
transposição para as instituições oficiais, ou seja, para os serviços de saúde (Vasconcelos, 
1998 ), onde os estudantes podem entrar em contato com este EP. 

Como locais onde aprendeu o que sabe sobre o tema cita, principalmente, atividades 
extra-curriculares voltadas para a área da saúde pública: 

“Participando de grupos de discussãocomo o GESC, seminários, bolsa de 
: =_¬,› 

extensão no NAM/ SUS junto ao departamento de saúde pública, encontros 
estudantis, congressos de medicina social, estudos de políticas de saúde, 

pesquisa na área de saúde coletiva, Conferências Municipais e Nacional de 

Saúde, aulas de saúde pública, disciplina de ética da filosofia (não da 

medicina), discussões em Centro Acadêmico e DCE.”
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5.4.4.- Estilo Indefinido 
t.. 

Representam esta categoria, os seguintes documentos: Q6, Q7 e Q8 da sétima fase e Ql l, 
da décima primeira fase. 

Chamei a esta categoria de estilo indefinido, bem como poderia chama-la de estilo em 
construção, ou estilo contraditório, uma vez que os documentos mostram muitas 

“contradições internas”. Por exemplo, examinemos as contradições presentes em Q8. Q8 
define EPS: 

“ Conhecimento que a população já tem (pela troca de experiências com 
profissionais de saúde e com outras pessoas da comunidade) ou que adquire 
com o tempo, sobre princípios básicos de saúde, prevenção de doenças, 

promoção de saúde, que deveria ser desenvolvido em toda as comunidades.” 

A partir desta afirmação, infere-se que a concepção de educação adotada é a da troca de 
experiências, e não transmissão de informações. Além disso, cita como conteúdo a 

“promoção de saúde”, diz ainda que existem “problemas sócio-econômicos graves envolvidos 
,, 

No entanto, na prática, esta concepção problematizadora de educação não se confirmou. 
Da mesma maneira o conteúdo, que embora de maneira vaga, e' aparentemente amplo, 

enfocando a questão social, não correspondeu ao conteúdo abordado frente às situações- 

problemas. Em suas palavras, afirma que iria: 

“...explicar à família que apesar desses problemas (da falta de água 
encanada' e esgoto) é possível tratar essas crianças e tentar evitar novos 
episódios e progressão da desnutrição.”

i 

Nesta frase, está implícito que as pessoas não precisam mudar sua condição sócio- 

economica para ter saúde, não precisam se preocupar com mobilização e luta para mudar sua 
situação precária de falta de acesso à assistencia e à educação em saúde. Coloca ainda que 
iria:
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“ Orientar também para que eles procurem o Centro de Saúde mais vezes, 
pois não só os médicos, mas outros profissionais de saúde também podem 
ajudá-los...Se ela tivesse acesso a um Centro de Saúde, onde pudesse fazer um 
Pré-natal, ter noções de contracepção, talvez isso não teria ocorrido com ela, se 
ela fosse educada quanto à sua saúde, provavelmente ela mesma teria 

procurado ajuda antes.” 

Quando assume que o que faltou foi a presença do Centro de Saúde, onde a ensinariam 
como se tratar, se prevenir, etc, contradiz o que havia dito na definição teórica, onde assumia 
que as pessoas já têm essas informações. Assim, na prática realiza EPS de uma forma vertical/ 
unilateral, voltada para a prevenção e tratamento de doenças, bem como para a aproximação 
das pessoas ao serviço de saúde, visto como solução para os problemas. 

Quanto à questão das responsabilidades, também demostra indefinição. Primeiramente 
afirma que: - 

“...a responsabilidade é dos profissionais de saúde daquela região, dos 

responsáveis pela saúde municipal, da falta de educação da paciente e de sua 
familia”. 

Mas depois afirma que: 

“...a culpa...não era dela (da paciente), nem da família e nem da 
situaçao em que se encontram. ” 

Estas contradições/ indefinições, mostram um matiz que mescla ambos os estilos, que por 
serem incompatíveis entre si, gera uma espécie de incompatibilidade entre teoria e prática. 

Talvez este matiz de Estilo Indefinido seja uma decorrência da fase histórica atual, 

iniciada após a criação do SUS, a oficialização da participação popular nas políticas de saúde 

e a aproximação da EPS com o nível de atençao primária. 
Os estudantes, ao estagiar nos Postos de Saúde, convivem com Agentes Comunitários de 

Saúde, Programa de Saúde da Família, grupos de diabéticos, hipertensos, gestantes, etc., além 
de aprenderem um pouco sobre Conselhos de Saúde. Coin isso, atualmente os estudantes
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possuem mais facilmente contato com a EPS e sua base teórica. Mas ao mesmo tempo em que 
ouvem falar em diálogo, troca de experiência, respeito à cultura popular, etc., na prática 

deparam se com açoes educativas verticalizadas, unilaterais, higienistas e preventivistas. 

Sobre a oficialização das práticas de EPS , Vasconcelos coloca que: 

“Nos serviços oficiais de saúde, as condições são outras. Eles são 

responsáveis por grandes bairros ou cidade inteiras, realidades complexas, 

diversa e fragmentada. Passa a existir uma maior preocupação, tanto dos 

profissionais quanto da própria população, com a implementação de ações 
z.z 
itécnicas, e as discussões em si, perdem o valor. Além disso, o processo de 
racionalização por que passam os serviços de saúde no Brasil, resultou numa 
certa valorização de ações preventivas devido ao seu menor custo relativo em 
comparação às ações curativas.” (Vasconcelos, 1998)] 

Da mesma forma, essas indefinições/ contradições estão presentes em Q ll, que define 
por EPS: ' 

“ São todos os meios que tem por finalidade educar, e não só 

iuformar...” 

Frente a esta resposta, solicitei que esclarecesse melhor quais os meios a que se referia, 
entao descreveu detalhadamente: . 

“ *Ver como vive a população que se pretende atuar (hábitos, cultura, 
padrão econômico-social) 

*Quais são os principais problemas presentes 

. *Estudar com a equipe de saúde a melhor forma de intervir diante destes 
problemas levantados, quais podem ser evitáveis, quais são preveníveis 

*Realizar programas e procurar apoio dos órgãos públicos para que 

subsídios sejam fornecidos a tais programas 

*Avaliar periodicamente se estes 'programas estão surtindo resultados 

positivos ou negativos
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*Sempre incentivar a população a continuar realizando as medidas que são 
corretas (aleitamneto materno, coleta de lixo, cuidados com os filhos...)” 

' A partir disto infere-se que, embora não seja explícita, a relação estabelecida é vertical 
e unilateral, pois é ele e a equipe de saúde que detectam os problemas e intervém, as pessoas 

não participam diretamente deste processo, são consideradas passivas. Assim, parece-me que 

procura estabelecer e personalizar o contato com as pessoas, dando a ilusão do 

estabelecimento de um diálogo, quando na verdade, a relação não é dialógica. Mas se por um 
lado considera saber quais são as “medidas corretas” (detentor da verdade), por outro lado, 

assume que suas ações podem ter resultados positivos ou negativos (negação da onipotência), 
o que demostra novamente sua indefinição ideológica. -

u 

O modelo de EPS descrito acima, mostra muita similaridade com 0 modelo observado na 
década de 70; *que segundo Vasconcelos, mantinha a mesma rigidez da “polícia sanitária”. 

Qll considera como responsável pelos problemas de saúde: 

“ Toda a condição sócio-econômica que o Brasil vem mantendo há 
décadas, onde saúde e educação não tem sido priorizadas nos planos de nossos 
governantes, o que resultou nessa história lamentável, resultado de um sistema 
de saúde precário (no sentido material e humano) que não foi capaz de prevenir 
todas as consequências deste e de outros casos que se repetem a cada dia no 

nosso país.” 

Demonstra portanto, clareza na concepçao da determinação social do processo saúde- 

doença, bem envolvimento pessoal e valores solidários. › 

“...devo inicialmente, insistir junto aos órgãos públicos para que 

medidas sejam tomadas para melhorar a situação dessa família.” 

No entanto, da mesma forma que Q8, não pretende com a EPS, alcançar a mobilização 
social, a mudança dessa “história lamentável”. Entende sim a EPS, como um meio de prevenir 
doenças, avaliar e conduzir a situação precária de saúde das pessoas.
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“O importante é fazer com que entendam (através de linguagem própria) 
tudo o que aconteceu, confortá-los (na medida do possível) e procurar avaliar e 

conduzir a futura situação desta família.” ' 

Os documentos Q6 e Q7, também apresentam-se indefinidos/ contraditórios, mas de um 
jeito diferente. Aqui, concebem explicitamente educação como transmissão de informações, 
ou seja, adotam a Pedagogia da Transmissão. 

“...através de palestras em colégios e reuniões de grupos, visitas 

domiciliares, palestras para comunidade.” 

Mas apesar de realizarem EPS de uma forma vertica/ unilateral, o conteúdo abordado vai 
além da reven ão: “orienta ões uanto a atividade sexual lim eza e hi iene atividades 7 3 

comunitárias para incentivo à educação em saúde”, bem como “exames preventivos, 

analfabetismo”. Quanto à responsabilidade pelo processo saúde-doença, retiram a culpa do 
indivíduo, incluindo todo o sistema como responsável. Q6 afirma que o responsável foi: 

“ O modelo de saúde que não lhe proporcionou atendimento médico 
recocemente nem em ual uer outro momento de sua vida” P › 

Q7 coloca que: “Todo o sistema é responsável” 

Demonstram ainda, valores solidários e envolvimento pessoal. 

“Ser compreensivo, procurar retirar suas dúvidas, tentar aconselha-los 

quanto a outros problemas que a família esteja passando.” 

Esses valores solidários, bem como a abordagem de questões como o analfabetismo na 
EPS, combinados com uma forma vertical/ unilateral de realizar EPS demostram a 

incompatibilidade entre prática/ teoria, característica fundamental deste matiz de estilo 

indefinido.



ó- CONCLUSÕES 

A partir dos resultados descritos, infiro que os estudantes, em sua maioria, possuem 
pouca clareza, pouca discussão a respeito do tema. Isto fica claro nas muitas respostas dadas 
de maneira vaga, pouco claras, que repetiam conceitos e conteúdos pouco elaborados, jargões 

difundidos no senso comum. 

“Educar (v.t.): ensinar, instruir, domensticar, adestrar.” (Bueno, 1989)9 

Sendo assim, considero confirmadaa hipótese diretriz da pesquisa, de que os estudantes 

de medicina não realizam EPS de forma satisfatória nem para eles, nem para satisfazer as 
necessidades da sociedade, uma vez que em sua grande maioria, adotam a forma vertical/ 
unilateral de realizá-la, desconsiderando as pessoas como ativas no processo e detentoras de 
cultura própria.

_ 

Considerando que a escola é responsável por detenninar a concepção de saúde e doença, 

influenciando os estudantes no desenvolvimento de suas atitudes e responsabilidades 

sociais”, infiro que o curso de medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, não 

prepara adequadamente os estudantes para realizarem, na prática, EPS. E considerando ainda 
que estamos vivenciando um período de reforma curricular, que deixou de ser uma discussão 
teórica para se concretizar através do PROMED (Programa de Incentivo às Mudanças 
Curriculares do Curso de Medicina) aprovado em março/ 2002, espera-se que a partir das 
reflexões realizadas na pesquisa, possa se valorizar o tema EPS no atual debate de mudanças 
no currículo. 

Quanto aos resultados obtidos na pesquisa definitiva, acredito que basicamente, duas 

teorias influenciam a forma de pensar e agir dos estudantes em relação à EPS, são elas a 

Teoria Higienista/ Preventivista e a Teoria da Medicina Social.
i 

Verifiquei que as categorias Educação para a higiene ,pessoal e Educação para a 

comunidade são possivelmente dois matizes referentes ao EP Educação Sanitaria, sendo a 

principal diferença entre eles a questão da culpabilização ou não do indivíduo pela sua
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doença, envolvendo ou não toda a sociedade como responsável. A terceira categoria, 

Educação para a mobilização, embora tenha sido representada por um único documento, 
parece ser um matiz permeado pelo EP Educação em Saúde, compartilhando deste coletivo de 
pensamento. Quanto a quarta categoria, ' ` ' observou-se uma mistura entre a Estilo indefinido 

teoria higienista/ preventivista com a teoria da medicina social, não sendo possível afirmá-la 
como matiz de um ou de outro EP, podendo sinalizar portanto para um estilo ainda em 
construção. 

Uma vez que os matizes de EP não estão terminados, pois sofrem progressiva 

transformação e desenvolvimentoz, os mesmos são passíveis de mudanças, ou melhor, 

aperfeiçoamento. Assim, concluo que esses matizes ,devem ser trabalhados, e nisso a 

Universidade tem papel fundamental, visando formar profissionais condizentes com os 
principios do SUS, aptos a promover e fortalecer a participação popular e o controle social em 
saúde. 

Quanto ao instrumento (questionário) utilizado na pesquisa definitiva, talvez tivesse qué 

ser ainda mais -resumido, fixando-se na análise sobre o tema estudado. A tentativa de explorar 
além disso, como a quarta questão por exemplo, que abordava como/ onde o estudante 
aprendeu o que sabe sobre o tema, não foi bem sucedida, uma vez que não consegui analisar 
os dados profundamente, nem sempre foi possível estabelecer relação com o EP presente. Da 
mesma forma, os dados obtidos com a primeira parte do questionário em relação às atividades 
extra-curriculares, também não foram aproveitados. 

Em relação à tentativa de analisar a influência da Universidade na concepçao e ação dos 
estudantes através da intercalação de fases dos participantes, embora também não tenha sido 

` Y 

realizada uma análise profunda desses dados, é interessante notar que, o matiz Educação para 
a higiene pessoal, está representado, em sua maioria, por estudantes da segunda fase, início do 
curso, o que comprova que a teoria higienista/ preventivista é hegemonicamente difundida no 
senso comum, uma vez que os estudantes já ingressam na escola médica com este 

pensamento. 

O matiz Educação para a comunidade está representada por um aluno do inicio, um do 
meio e um do final do curso, o que nos permite indicar que a escola não foi determinante na 
formação destas concepções. Já o matiz Educação para a mobilização, embora seja 

representado pela décima primeira fase, final do curso, não podemos afirmar que seja mérito
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da escola médica, uma vez que o aluno cita como locais onde aprendeu o que sabe sobre o 

tema, essencialmente atividades extra-curriculares. 

O matiz Estilo Indefinido, por sua vez, está representado, em sua maioria, por estudantes 
da sétima fase, ou seja, reforçando 0 despreparo fornecido pela Universidade e ao mesmo 
tempo, sinalizando para uma possibilidade de mudança, uma vez que estes alunos, no meio do 
curso, ainda estão sujeitos às influências da escola médica, que poderá ser favorável ou 

desfavorável a um bom preparo desses futuros profissionais. 
Quanto ao método qualitativo utilizado, esta pesquisa reafirmou-o como adequado para 

analisar concepções e atitudes. A análise de conteúdo, mostrou muito mais do que a forma de 
pensar e agir em relaçao à EPS, demostrando também concepções do processo saúde-doença, 
de sociedade, responsabilidade, ou seja, concepção de mundo, o que Bardin chama de “ 

condições de produção”. Essas condições de produção foram por sua vez, muito bem 
caracterizadas pelas categorias de matizes de estilo de pensamento.

` 

Espero portanto, que este trabalho contribua no sentido de comprovar a cientificidade e 

credibilidade que o método qualitativo merece ter nas Ciências de Saúde e espero ainda, que 
possa servir de referência para aqueles que queiram se aventurar na subjetividade da pesquisa 

qualitativa. 

Finalmente, gostaria de assinalar que, apesar de possuir um ponto de vista explicitamente 
defendido ao longo do trabalho, nao possuo a pretensão de verdade, muito menos pretendo 
objetivar práticas e concepções, categorizando-as de forma definitiva ou julgando-as como 
corretas ou incorretas. Este trabalho assume humildemente, o resultado transitório da pesquisa 

científica. 
“ O produto final da análise de uma pesquisa, por mais brilhante que seja, 

deve ser sempre encarado de forma provisória e aproximativa. Pois em se 
tratando de ciência, as afirmações podem superar conclusões prévias e elas 
podem ser superadas por outras afirmações futuras.” (Minayo, 1994)4 i

-
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1>ESQU1SAz EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE ~ 

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA Do ESTUDANTE DE MEDICINA 

1 .)Nome: 

2.)Te1efone: 

3.)E-mail: 

4.)Idade: 

5.) Fase do Curso: 

6.) Atividades extracurriculares: 

a.)Estágios: 

b.)Pesquisa: 

c.)Extensao: 

7.)Área de maior interesse
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Projeto de~Pesquisa: EDUCACAO POPULAR EM SAÚDE 
REFLEXOES SOBRE A PRATICA DO ESTUDANTE DE MEDICINA 
QUESTIONARIO

_ 

l.O que você entende por Educação Popular em Saúde ? 

2.Na sua opinião, Educação Popular em Saúde deve ser realizada por qual (is) profissional (is)? 

3.Você foi convidado para dar uma palestra para um grupo de hipeitensos. O que você 
abordaria? 

4.Você chega de manhã para trabalhar no Centro de Saúde e encontra cinco pessoas com 
ferimentos leves. Fica sabendo que a causa foi o deslizamento de um barranco, provocado pela forte 
chuva da noite anterior, que soterrou três barracos. O acidente causou a morte de 3 pessoas, 6 foram 
gravemente feridas e encaminhadas direto ao Hospital mais próximo e 5 tiveram ferimentos leves e 
vieram ao Centro de Saúde. O que você faz? 

5.Você recebe para consulta no Centro de Saúde, uma mulher de 35 anos com dois filhos, um 
com 4 e outro com 6 anos de idade. Ambos com diarréia e vômito há cinco dias. Na anamnese e 
exame físico, descobre que este é o décimo-quinto episódio diarreico do ano, ambos estão 
desnutridos, desidratados e apresentam atraso no desenvolvimento neuro-psico-motor. Quando você 
pergunta sobre a história fisiológica e social, ela revela que mora em casa de madeira, onde a água é 
de cachoeira e vem através de um cano, não possui rede de esgoto, nem fossa séptica, ficando o 
mesmo exposto. A mãe diz trabalhar fora, a vizinha toma conta das crianças, pois o pai é alcólatra e 
nunca está em casa. Qual a sua conduta? 

6.Você é médico residente de Cirurgia no HU. Durante um plantão na emergência, chega 
Joana, uma mulher de 39 anos, acompanhada do marido, em franca hemorragia uterina. Você 
pergunta a ela há quanto tempo iniciou o sangramento e se a mulher está grávida. Ele responde que 
iniciou há cerca de quatro horas e que ela não está grávida. 

Examinando-a você descobre que ela está grávida, aproximadamente 28 semanas, e que o 
sangramento é proveniente de uma placenta prévia. Leva-a rapidamente para uma cesárea de 
urgência, mas a paciente, que estava anêmica e desnutrida, não resiste e morre durante a cirurgia. 

Você vai informar a família, inconformado com o fato de eles não saberem da gravidez e de 
não terem procurado atendimento precoce. Descobre então, que são todos analfabetos, sub- 
assalariados, vivem em uma favela sem acesso fácil a um Centro de Saúde. Joana já havia estado 
grávida sete vezes e tinha cinco filhos. Nunca havia utilizado contraceptivo e não havia desejado a 
última gravidez. Durante o mês precedente, havia tido episódios de sangramento, sem que tivessem 
procurado atenção médica. » 

a)Na sua opinião, quem é responsável pela morte de Joana? Quem deve ser responsabilizado 
pelos problemas no atendimento a ela? 

b)O que você tem a dizer a esta família?
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Pesqzúsaz EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE 
REFLEXÕES SOBRE A PRATICA Do ESTUDANTE DE MEDICINA 
QUEsTIoNÁR1o 

1. O que você entende por Educação Popular em Saúde ? 

2. Você recebe para consulta no Centro de Saúde, uma mulher de 35 anos com dois filhos, um com 
4 e outro com 6 anos de idade. Ambos com diarréia e vômito há cinco dias. Na anamnese e exame 
físico, descobre que este é o décimo-quinto episódio diarreico do ano, ambos estão desnutridos, 
desidratados c apresentam atraso no desenvolvimento neuro-psico-motor. Quando você pergunta 
sobre a história fisiológica e social, ela revela que mora em casa de madeira, onde a água é de 
cachoeira e vem através de um cano, não possui rede de esgoto, nem fossa séptica, ficando o mesmo 
exposto. A mãe diz trabalhar fora, a vizinha toma conta das crianças, pois o pai é alcoólatra e nunca 
está em casa. Qual a sua conduta? 

3. Você é médico residente de Cirurgia no HU. Atende na emergência uma mulher de 39 anos, em 
franca hemorragia uterina. Pergunta a ela c ao marido que a acompanha, há quanto tempo iniciou Ó 
sangramento e se ela está grávida. Ele responde que iniciou há cerca de quatro horas e que ela não 
está grávida. Ao exame, você constata que ela está grávida, anêmica e desnutrida, e que sangra 
devido à Placenta Prévia. Realiza rapidamente uma cesárea de urgência, mas ela não resiste e morre 
durante a cirurgia. Posteriormente, conversando com a família, descobre que são analfabetos, sub- 
assalariados e vivem em uma favela sem acesso fácil a um Centro de Saúde. A mulher, que já havia 
estado grávida sete vezes e tinha cinco filhos, nunca havia utilizado contraceptivo e não havia 
desejado a última gravidez. Durante o mês precedente, havia tido episódios de sangramento, sem 
que tivessem procurado atenção médica. 
a)Na sua opinião, quem é responsável pela morte dela e pelos problemas no atendimento a ela? 
b) O que você tem a dizer a esta família? 

4. Como/onde, você aprendeu o que sabe sobre 0 tema?
s
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SUB-TEMAS UNIDADES DE REGISTRO ÍNDICES 
Definição prática que tem por objetivo educar Prática 

Valor 
Tipo de Informação temas amplos temas amplos 
Objetivo Educar 

A melhor maneira de se promove 
saúde ~ 

educar 
promover saúde 

Realizada por E A partir do nível básico de atendiment 
à saúde 

Deve envolver profissionais da área d 
saúde, pedagogos e todo e qualque 
profissional que tenha interesse e 
participar com seus conhecimentos n 
construção dos objetivos de um grupo o 
comunidade. 

nível básico 
atendimento à saúde 
Deve envolver 
profissionais da saúde 
pedagogos 
todo e qualquer profissonal 
participar 
construção dos objetivos 
grupo ou comunidade 

Direcionada para Individual, familiar, comunitária 
social 

Individual, familiar, 
comunitária e social 

Forma de realização Abrangendo os temas discutidos d 
maneira ampla 

temas discutidos 
maneira ampla 

Conteúdo abordado (como lidam com ele), atividade físic 
dentro do contexto da comunidade, sua 
condições de vida, tentando discutir dentr 
do grupo maneiras para melho 
“conviver”com a hipertensão

E 

Alimentação, stress 
dentro do contexto 
condições de vida 
tentando discutir 
grupo / comunidade 
melhor conviver
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TABELA 4 - P2, Tema 2: Conduta dos estudantes frente a uma situação-problema 
SUB-TEMAS UNIDADES DE REGISTRO A ÍNDICES 
Aspecto 

assistencial 
Além de atender os feridos Além de atender 

Aspecto social Entraria em contato com os órgão 
responsáveis quanto à situação do local 

Entraria em contato 
orgaos responsaveis 
situação do local 

Aspecto 
individual 

Através de conversas com os moradore 
tentaria organizar um grupo (através d 
conselho comunitário, se existente).

' 

A mãe (e o pai) poderiam participar d 
grupo de desnutridos no posto de saúde (s 
ele existisse). 

Compreendo suas dificuldades 
angústias. Daria uma palavra de estímulo 
apoio, para que procurem busca 
atendimento no posto de saúde, que talve 
possam encontrar dentro da comunidad 
ajuda em grupos, ou outros tipos d 
organização. Talvez lhes falasse sobre 
necessidade de mobilização e esperança! 

conversas 
moradores 
tentaria organizar 
conselho comunitário 
mãe e pai 
poderiam participar 
posto de saúde 
compreendo 
dificuldade/ angústias 
Daria estímulo/ apoio 
procurem atendimento 
ajuda 
grupo/ tipos de organização 
necessidade 
mobilização e esperança 

Aspecto 
educativo : 

~- Forma 
realização: 

- Conteúdo 

Nesse grupo as causas de desnutriçã 
seriam discutidas de uma forma ampla, o 
participantes poderiam concluir “sozinhos”.. 

a importância da estabilidad 
familiar, do emprego, da organizaçã 
comunitária, das redes de ajuda entr 
vizinhos e parentes. 

Causas de desnutrição 
Condições de moradia, saúde, estrutur 

familiar 
Que reivindicasse ação por part 

daqueles órgãos (Prefeitura)
i 

As pessoas tendem a querer melhora 
quando expostas e a lutar pela mudança. 

seriam discutidas 
forma ampla 
participantes poderiam 
Concluir “sozinhos” 

estabilidade/ estrutura familiar 
organização comunitária 
emprego 
redes de ajuda 
Condições de moradia/ saúde 
causas de desnutriçã 

lReivindicasse ação 
daqueles órgãos (prefeitura) 
querer melhorar 
lutar pela mudança

O



TABELA 5 - P2, Tema 3: De quem é a responsabilidade?
_ 

Sub-temas 
| 

Unidades de registro 
_ | 

Índices 
Geral Talvez seja responsabilidade do Estado que» Estado 

ão lhe possibilitou educação e atendimento ` não lhe possibilitou 
saúde. educação 

atendimento à saúde 
Particular 

i 

------------- -- 
I 

------------- --
I 

` 

Indefinida 
, 

Difícil responsabilizar alguém. 
' 

Difícil 
Alguém
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TABELA 6 - P2, Valores expressos nos índices 
CATEGORIAS DE VALORES ÍNDICES 

Global (relativo ao todo) Estado 
Educação / Emprego 
Moradia/ Saúde 

Parcial (relativo às partes) Posto de saúde 
Situação do local 
Moradores/ Pessoas 
Grupo / Nesse grupo 
Conselho comunitário/ Organização comunitária 
Mãe e pai /Familiar 

Não envolvimento Orgãos responsáveis 
Procurem 
Daqueles órgãos (Prefeitura) 

Envolvimento Contato 
Participar 
Compreendo 
Entraria / Tentaria (1”.pessoa do singular) 

Incerteza/ Insegurança/ Incapacidade Se existisse 
tipos de organização (que tipos'?) 
Talvez 
Difícil 
Alguém 

Certeza / domínio / Sentimento d 
superioridade 

Atender 
Organizar

_ 

Daria 
Atendimento à saúde 

Sub-estima/ inferioridade Ajuda 
Igualdade/ Solidariedade Conversas/ discutidas 

Estímulo / apoio 
Concluir “sozinhos” 

Passividade Estabilidade 
Agressividade / mobilização Mobilizaçao / Açao/ Lutar 

Esperança / Mudança 
Organizar/ Melhorar/ Querer 
Reivindicasse



O GRUPO DE SAUDE No COTIDIANO DE PACIENTES 
PORTADORES DE DIABETES MELLITUS - ESTUDO DE CASO NA 

UNIDADE DE SAÚDE COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ. 
Femanda Lazzari Freitasl 
Suely GTosseman2 

Introdução: Na busca de uma resposta mais efetiva ao enfrentamento das doenças 
emergem os Grupos de Promoção à Saúde (GPS). Eles têm sido adotados na Atenção 
Primária como forma de enfrentamento principalmente, de doenças crônico-degenerativas, 
incentivando O autocuidado e também “o reagir” frente o adoecimento. 
Objetivos: Conhecer O papel do grupo no cotidiano de pacientes portadores de Diabetes 
Mellitus que participam do Grupo da Saúde da Unidade de Saúde Costeira do Pirajubaé e 
identificar os significados de ser portador de Diabetes Mellitus, a trajetória dos 
participantes até O Grupo da Saúde e os significados do Grupo da Saúde para os seus 
participantes. 
Método: O método do estudo foi qualitativo. Foi realizado estudo de caso sobre o Grupo da 
Saúde da Unidade de Saúde Costeira do Pirajubaé. Como instrumentos para coleta de dados 
foi utilizada técnica de entrevista semi-estruturada em profundidade e recurso de 
simbolização. 
Resultados: Observamos, neste estudo, que a experiência e os significados da doença para 
cada indivíduo foram singular e construído com base nos fatores sociais, culturais e 
psicológicos que O cercam. Pode-se perceber também que a convivência com O grupo para 
os entrevistados teve como principais significados: aprendizado, troca de experiências, 
socialização, formação de vínculos, Atenção Integral à Saúde e estímulo à cidadania. 
Conclusões: O GPS mostra-se como instrumento potencial para a atenção integral à saúde, 
permitindo que os indivíduos tragam suas crenças, valores, contribuindo para formação de 
cidadãos capazes de gerirem sua saúde.

' 

1- Acadêmica do sexto ano do Curso de Graduação em Medicina UFSC. 
2- Professora Titular do Departamento de Pediatria UFSC. 

Contato: Fernanda Lazzari Freitas 
Rua do Calafate, 209. Apto 301 Bloco V. CEP 88040-008. Florianópolis-SC 
Telefone-(48)333-8194 
fernandalf@hotmail.com
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