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Estudo de caso de uma  São extraídas questões 
prática de educação em 
saúde numa 
com nidade fa eli ada

que podem ser úteis 
para discutir um 
modelo de trabalhocomunidade favelizada

do RJ, com mulheres 
praticando encontros

modelo de trabalho 
educativo na área da 
saúde maispraticando encontros 

semanais de partilha de 
vivências.

saúde mais 
humanizado e com 
mais potência para 
contribuir na 
consolidação do SUS.



Objetivo/Temas/ Sentimentos trabalhadosObjetivo/Temas/ Sentimentos trabalhados
•• promover saúde/ favorecer opromover saúde/ favorecer o empoderamentoempoderamento e a construção dae a construção da•• promover saúde/ favorecer opromover saúde/ favorecer o empoderamentoempoderamento e a construção dae a construção da

i lê i f lt d t b lh d

•• promover saúde/ favorecer o promover saúde/ favorecer o empoderamentoempoderamento e a construção da e a construção da 
autonomia das participantesautonomia das participantes..
•• promover saúde/ favorecer o promover saúde/ favorecer o empoderamentoempoderamento e a construção da e a construção da 
autonomia das participantesautonomia das participantes..

• violência • falta de segurança • trabalho • desemprego 
• uso de drogas • saúde • prevenção de doenças • família 
• doença e sintomas • independência • vida em geral

• preocupações ligadas à condição feminina
• falta de apoio nas tarefas domésticas
• vida conjugal • educação dos filhos

ansiedade • culpa • medo • criação e sustento dos filhos 
• abandono insegurança • sobrecarga • desamparoabandono insegurança  sobrecarga  desamparo



DESDOBRAMENTOSBazar de roupas
B d b i d i l dBazar de brinquedos reciclados

Horta em caixotes

Grupo de mães
horta em caixotes; Biblioteca comunitáriahorta em caixotes; Biblioteca comunitária

Grupo de Unibiótica

Grupo de plantas medicinais e produção de fitoterápicos
Oficinas de alimentação saudável

Produção de artesanatoGrupo de musicalização



Análise: Sistematização
JARA HOLLIDAY (1986)

exercício 
t ó i JARA HOLLIDAY (1986)teórico

confrontaconfrontaconfronta  
o saber prático com     

pressupostos teóricos

confronta  
o saber prático com     

pressupostos teóricos

análise

os pressupostos teóricosos pressupostos teóricos

análise 
síntese
i d ãindução
dedução

formula categorias Coleta de dados: 
classifica
ordena elementos empíricos

História Oral Tem.
MEIHY (2005)



RESULTADO: 

CONCLUSÕES:

GRUPO SOL‐ UMA PRÁTICA EDUCATIVA QUE EMANCIPA, EMPODERA E 
DESMEDICALIZA

CONCLUSÕES:
Objetivos da coordenadora foram atingidos
•favorecer o empoderamento e a construção da autonomia das mulheres p ç
participantes do grupo, apostando na desconstrução e na reconstrução 
das identidades femininas.

•propiciar melhores condições para que as mulheres, individualmente e 
como grupo, pudessem ser mais felizes e ganhar em qualidade de vida, 
centrando‐se mais em si mesmas, assumindo‐se e se cuidando.



“Eu aprendi muita coisa, inclusive a 
compreender as pessoas, que eu não 
sabia.[...] Isso me ajudou até para eusabia.[...] Isso me ajudou até para eu 
mudar minha vida também. Nessa que 
eu aprendi a entender a cabeça dos 
outros eu me libertei de muita coisa naoutros, eu me libertei de muita coisa na 
minha vida pessoal. Sem contar que eu 
aprendi muita coisa de me cuidar, da 

i i l i“Que às vezes não é o remédio, é uma 
conversa. É o grupo; cada um contar sua 
experiência: ‐“Ah, eu faço assim... Ah, 

natureza, muitas coisas alternativas e 
conviver melhor com as pessoas”. 
Alfazemap , f ç ,

assim eu não faço porque não dá certo... 
Na minha casa funciona diferente...” Tudo 
isso ajuda muito para a pessoa mudar emisso ajuda muito para a pessoa mudar em 
si, se cuidar ... E não é só remédio. São 
situações em termos de pensar mais... 
Tudo muda Tudo fica diferente ”Tudo muda... Tudo fica diferente...      
Alfazema



“Nas visitas domiciliares, como agente de saúde, 
eu sinto isso. Que muita gente parou de fazer as Q g p f
coisas que aprendeu com o grupo. Falta um 
incentivo, assim. [...]Muitas pessoas aqui 

Já t t t tpararam. Já tentamos retornar com outros 
grupos, mas ainda não foi possível. E muita 
gente agora está sem fazer nada... A vida deu g g f
uma caída. Você percebe pela quantidade de 
remédio. Você vai vendo as pessoas deprimidas... 
Você vê que o remédio já aumenta A posturaVocê vê que o remédio já aumenta... A postura 
também, não é? [...] O grupo motiva a pessoa a 
manter os bons hábitos, a qualidade de vida”.   
Alfazema



Nesse grupo aprendemos 
uma quantidade q
de coisas      sobre 
o mundo, sobre ,
o que ele fez de nós  e 
sobre o que faremos dele.q

É di d i lÉ um aprendizado importante tomar a palavra num 
grupo quando não se tem o hábito de falar e de ser 

t d i d b iescutado, assim como descobrir nas pequenas 
coisas da vida cotidiana, os fatos políticos 

did í i d li descondidos, passíveis de serem analisados, 
compreendidos e transformados.



O que a prática do Grupo Sol conseguiu?

Permitiu as mulheres:
• Recuperarem ‐ objetiva e subjetivamente ‐
suas experiências de vida, e aprender com 

Transformações no plano pessoal, 
ampliando a capacidade de:
•compreender o outro; 

•viver conviver e dialogar com oelas; 
•construírem uma atitude mais positiva em 
relação à vida,  aumentando sua auto‐
estima;

•viver, conviver e dialogar com o 
outro; 
•ressignificar as coisas da vida e do 
mundo;estima;

•criarem oportunidade para erradicar os 
sentimentos de culpa;
•construírem um sentido coletivo de suas 

•respeitar, reconhecer e apreciar a 
riqueza da diversidade de saber e do 
pensamento humanos; 
•lidar com situações deexperiências como um fator de 

empoderamento; 
•acionarem suas potencialidades para 
elaborar as estratégias necessárias para

•lidar com situações de 
imprevisibilidade; 
•problematizar, indagar e ser mais 
crítica;elaborar as estratégias necessárias para 

enfrentar suas condições de vida.  •observar e escutar com mais 
sensibilidade.



O que a 
prática do p
Grupo Sol 
representa • possibilidade de desmedicalização;

• possibilidade de concretizar gestãop
para o 
sistema 

possibilidade de concretizar gestão 
e organização democráticas;
• ajuda a desconstruir o ‘ideal de 
saúde’ propagado pela mídia e pela

de saúde?
saúde  propagado pela mídia e pela 
indústria médica e o discurso da 
medicina oficial e a  postura de 
d t t d d d d tdetentora da verdade do outro; 
• ajuda o usuário a tornar‐se  mais 
potente/empoderado


