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Resumo 
 

Heredia, E.C.P. A Educação em Saúde como Processo Dialógico: ouvindo a 
comunidade da Favela do Moinho. São Paulo: Universidade Federal de São 
Paulo; 2008. 
 

Introdução: Várias pesquisas sobre a prática do diálogo em educação em saúde 

apontam para a necessidade de transformação da relação profissional e usuário 

através do diálogo. Neste contexto, reconhece-se que a ação dialógica reflete na 

adesão ou aceitação da comunidade a certas regras, determinações ou 

procedimentos. Objetivo: Investigar saberes e concepções de saúde relacionados a 

temas da área da saúde da comunidade da Favela do Moinho com vistas ao 

desenvolvimento de um manual orientador das práticas educativas e dialógicas. 

Metodologia: Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem 

qualitativa, realizada junto à população residente na Favela do Moinho, região 

central do município de São Paulo. Foram realizadas entrevistas com questões 

norteadas à temática relacionada, com caráter semi-estruturado. Resultados e 
discussão: A totalidade de participantes da pesquisa foi n=15 acima de 18 anos de 

idade. Após a transcrição dos dados, foi realizado análise de conteúdo, onde foram 

explorados os seguintes núcleos temáticos: concepção de saúde e doença e 

também a comunicação na atividade educativa com a comunidade. A partir daí, tais 

núcleos foram divididos em 5 unidades temáticas onde as quatro primeiras estavam 

relacionadas à questão da concepção de saúde e doença e a quinta com a questão 

da comunicação na atividade educativa com a comunidade. Na análise do núcleo 

concepção de saúde e doença foram encontradas 96 unidades de contexto ,  130 

unidades de registros relacionadas à concepção de saúde e doença  e 37 unidades 

de registros relacionadas ao núcleo comunicação na atividade educativa com a 

comunidade. Os resultados mostram, através das narrativas apresentadas pelos 

entrevistados, uma necessidade de um processo dialógico mais voltado para a 

realidade social e cultural. Percebe-se também pelos resultados uma necessidade 

por parte da população de um processo dialógico, pois não existem menções a 

atividades bem sucedidas de comunicação com a equipe de saúde, apesar de um 

reconhecimento da população relacionada com algumas iniciativas que significaram 

um avanço nas condições de saúde locais. Considerações Finais: Os resultados 



 

 xi 

obtidos neste trabalho demonstram que a linguagem é social e adquirida pela cultura 

existente em relação ao tempo, espaço e lugar. A linguagem estabelecida pela 

comunicação social interfere no estabelecimento do processo comunicacional nas 

atividades educativas a serem desenvolvidas junto à comunidade. A educação 

através do diálogo revela uma comunicação em significados, investiga saberes 

gerando uma aproximação entre os sujeitos envolvidos. A necessidade de um 

processo dialógico torna relevante a proposta de um manual orientador, reflexivo e 

norteador das práticas em saúde através do estímulo ao diálogo e à escuta ativa 

onde o perfil do educador em saúde está pautado não só num saber técnico, mas 

também embasado nas ciências sociais como a sociologia, antropologia e 

psicologia. 

 

Palavras-chave: comunicação em saúde, processo dialógico, educação em saúde. 
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Abstract 
 

Several studies on the practice of health education suggest the necessity of 

transformation in the relationship of professional and user through the dialogue. In 

this context, it is recognized that the dialogical action reflects on the adhesion or 

acceptance in the community to certain rules, procedures or determinations. The aim 

of this research was to investigate knowledge and concepts of health in the 

community of Moinho Favella to develop a manual for guiding educational practices 

and dialogue. It is a descriptive and exploratory research with a qualitative approach, 

conducted with the population living in Moinho Favella, a central region of São Paulo 

city. We used guided questionnaires related to issues with semi-structured 

characters. The participants of the survey were 15 members of the community over 

18 years of age. After data transcription, content analysis was conducted from the 

following targeted groups: health and disease conception and also the educational 

activity in communication with the community. In the analysis, 96 context units and 

130 record units were related to health conception and 37 record units were related 

to the communication in educational activities with the community. The research field 

shows through the narrative presented by the interviewees a need for a dialogue 

towards a more social and cultural reality. Through the presented results it was 

observed a necessity of a dialogical process, since there are no references of 

successful communication activities with the health team, despite recognition of the 

population related to some initiatives that provided an improvement in local health 

conditions. This reality is evidenced by language content of the respondents; 

showing that language is social and acquired by existent culture in relation to time, 

space and place. The education through dialogue reveals a communication by 

meanings; it searches for knowledge generating people aggregation. The need of a 

dialogue process becomes relevant the proposal of a reflective and orientative guide 

for health practice to that community. 

 
Key words: health communication, dialogical process, health education. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .  I N T R O D U Ç Ã O  
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Vivemos num mundo onde os prismas, as visões, leis e atitudes sociais 

mudam a cada instante. Para alcançar a qualidade da prática da saúde comunitária  

é preciso entender inicialmente o que o cliente está expressando. Isso exige 

aproximação, investigação, observação atenta, abstenção de julgamentos prévios, 

tentando alcançar a visão da pessoa sobre a sua própria doença. Praticamente 

todas as pessoas fazem narrativas sobre o sofrimento que estão vivenciando, 

colocando nesta narrativa, aspectos como as causas que imaginam terem levado a 

ele, o tempo decorrido, as soluções buscadas, o estado atual e a perspectiva que 

vêem.  

Trabalhando com diversas comunidades nestes 22 anos de atuação como 

enfermeira, foram realizados vários contatos com profissionais que, muitas vezes 

lançados ao mercado de trabalho, acham que ações propostas pelos programas da 

saúde vão ter resolubilidade através de ações técnicas que aprendemos durante os 

nossos cursos de graduação. Atualmente, atuo em uma UBS (Unidade Básica de 

Saúde) que também recebe alunos da área técnica e de graduação de diversos 

cursos relacionados à saúde. Atuo também como docente de nível superior e realizo 

um trabalho junto à comunidade da região central de São Paulo através da Pastoral 

da Criança, onde sou líder. Toda esta minha experiência na área da saúde coletiva, 

principalmente na assistência levou-me a refletir sobre as “verdades” e concepções 

que a comunidade têm sobre os programas realizados pelo Ministério da Saúde. 

Como enfermeira clínica a minha maior atuação está nos programas do 

Planejamento Familiar, Controle da Tuberculose e na Prevenção.    

DST/AIDS, por isso resolvi estudá-los. Atualmente coordeno as ações da 

vigilância à saúde da UBS. 

Neste contexto, muitas vezes, há um certo sentimento de  “incompetência” 

devido realizarmos  orientações pertinentes , mas não serem as mesmas  seguidas 

pela comunidade. Ouve-se com facilidade na área da saúde “que cada paciente é 

diferente”. Seria muito bom ver os serviços de saúde e seus profissionais 

comunicando-se com seus usuários e perceber que por trás de cada paciente há 

uma cultura que dá sustentação à percepção que ele tem de sua doença e do 

sistema de saúde. O importante é deixar claro que há o encontro de culturas  
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sempre  que um indivíduo procura alívio para os seus problemas de saúde e que 

esse encontro é contínuo e dinâmico (OLIVEIRA, 2002). 

O processo de comunicação é um dos fatores apontados por diversos autores 

e dentre eles, Habermas* (1997 apud NUNES JUNIOR, 2003) que, através de sua 

teoria da ação comunicativa, acredita que a espécie humana evoluiu, organizando-

se historicamente em diversos tipos de sistemas sociais, sendo que cada um desses 

sistemas pressupõe uma inter-relação própria dos subsistemas (sociocultural, 

econômico e político). Através da história, a humanidade foi se desenvolvendo e 

aumentando a complexidade dessas interações no sentido de criar sistemas de 

auto-preservação. Para que seja possível essa interação entre os diversos 

indivíduos e, por conseguinte, entre os diversos subsistemas, faz-se necessária a 

existência de um mundo simbólico compartilhado pelos seus integrantes. Habermas 

acredita que o tecido de fundo que faz a mediação dessa inter-relação entre os 

subsistemas é a linguagem, entendida como ferramenta pragmática que serve não 

apenas para transmissão de informações técnicas, mas também para 

compartilhamento de representações simbólicas acerca do mundo, introjetando 

papéis e normas de ação. 

Comunicação é dialógica, tem mão e contra-mão, e talvez o não aprender a 

ouvir o que a comunidade quer, nos  torna informantes e  não agentes  

transformadores de concepções.  

Para tanto, reconhece-se, ainda, a necessidade da transformação da relação 

profissional-usuário para a construção de um modelo assistencial alternativo, capaz 

de acumular experiências contra-hegemônicas. Paim (2003, p. 363) pondera que 

“apesar da relevância da implantação de programas voltados para a atenção básica 

faltam, contudo, evidências que apontem esses programas como estratégia 

suficientemente eficaz para a reorientação dos modelos assistenciais dominantes”.  

                                            

* HABERMAS, J. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1997, t. I e II. 
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Como contexto das práticas educativas, considera-se que estas tanto podem 

ser formais e desenvolvidas nos espaços convencionais dos serviços, com 

realização das palestras e distribuição de cartilhas e folhetos, como também podem 

ser informais, desenvolvidas nas ações de saúde cotidianas. Entretanto, dada a 

relevância da comunicação dialógica, valoriza-se o espaço das relações 

interpessoais estabelecidas nos serviços de saúde como contextos de práticas 

educativas. Nesse sentido, L’Abbate (1994) e Smeke, Oliveira (2001) concordam 

quanto à compreensão de que todo profissional de saúde é um educador em saúde 

em potencial, sendo condição essencial à sua prática seu próprio reconhecimento 

enquanto sujeito do processo educativo, bem como o reconhecimento dos usuários 

enquanto sujeitos em busca de autonomia. 

A partir do diálogo e intercâmbio de saberes técnico-científicos e populares, 

profissionais e usuários podem construir de forma compartilhada um saber sobre o 

processo saúde-doença. Este compromisso e vinculação com os usuários possibilita 

o fortalecimento da confiança nos serviços. Por esta circunstância, o modelo 

dialógico tem sido associado a mudanças duradouras de hábitos e de 

comportamentos para a saúde, visto serem ocasionados não pela persuasão ou 

autoridade do profissional, mas pela construção de novos sentidos e significados 

individuais e coletivos sobre o processo saúde-doença-cuidado. 

Pela ação dialógica, caberia ao educador em saúde problematizar o cotidiano 

para buscar seu sentido ético-social. 

“educação problematizadora, respondendo à essência do ser da consciência, 

que é sua intencionalidade [...] identifica-se com o próprio da consciência que é 

sempre ser consciência,  que é sua intencionalidade [...] identifica-se com o próprio 

da consciência que é sempre ser de consciência de, não apenas quando se 

intenciona a objetos, mas também quando se volta sobre si mesma [...] a 

consciência é consciência de consciência.” (FREIRE, 2005). 

Briceño-León (1996) parte das teorias da ação humana para poder  explicar a 

ação ou não-ação das pessoas.  Em seu trabalho o autor propõe  dois princípios de 

trabalho, quais sejam,  "Só conhecendo o indivíduo e suas circunstâncias é possível 

uma ação eficiente e permanente em saúde" e "Ninguém pode cuidar da saúde de 



I n t r o d u ç ã o  | 5 

 
 

 

outro se este não quer fazê-lo por si próprio". A seguir, o mesmo propõe as sete 

teses: I - Não há um que sabe e outro que não sabe, mas dois que sabem coisas 

distintas. II - A educação não ocorre só nos programas educacionais, mas em toda o 

ação sanitária. III - A ignorância não é um vazio a ser preenchido, mas um cheio a 

ser transformado. IV - A educação deve ser dialogada e participativa. V - A 

educação deve reforçar a confiança das pessoas em si mesmas. VI - A educação 

deve procurar reforçar o modelo de conhecimento: esforço – recompensa. VII - A 

educação deve fomentar a responsabilidade individual e a cooperação coletiva.  

Essa noção está baseada em um conceito de saúde ampliado, considerado 

como um estado positivo e dinâmico de busca de bem-estar, que integra os 

aspectos físico e mental (ausência de doença), ambiental (ajustamento ao 

ambiente), pessoal/emocional (auto-realização pessoal e afetiva) e sócio-ecológico 

(comprometimento com a igualdade social e com a preservação da natureza). 

Entretanto, a par dessa noção ampliada de saúde, observando-se a prática, verifica-

se que atualmente persistem diversos modelos ou diferentes paradigmas de 

educação em saúde, os quais condicionam diferentes práticas, muitas das quais 

reducionistas,o que requer questionamentos e o alcance de perspectivas mais 

integradas e participativas (SCHALL, STRUCHINER, 1999). 

Como prática social, a Educação para a Saúde deve ser compreendida como 

processo de transformação, que leva os indivíduos a desenvolverem uma visão 

crítica a respeito de suas condições, estimulando-os ao gerenciamento de seus 

recursos pessoais e institucionais e à adoção de soluções específicas, tanto 

individual como de comunidade (BRASIL, 1992 apud MENDES, VIANNA, 2000).   

Lewin (1951 apud MENDES, VIANNA, 2000) explica estas situações 

utilizando o termo “aprendizagem imposta”. Aprendizagem imposta ou “adesão 

forçada” ocorre quando o indivíduo não está realmente interessado na mudança ou 

quando aprende ou age, por motivos vários, contra sua própria vontade. A adesão 

forçada é, algumas vezes, a única forma pela qual as pessoas podem mudar seu 

comportamento a fim de proteger a sua própria saúde e a comunidade. Se, 

posteriormente, o indivíduo reconhece a vantagem de sua ação, ele pode até aceitar 

e assumir o novo comportamento. Exemplo: a vacinação. 
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Os programas e projetos de saúde, com freqüência, não estão inseridos nos 

planos de desenvolvimento local, são oriundos do Sistema de Saúde e realizados à 

margem da população organizada. O verticalismo na direção dos programas e o 

desconhecimento da contribuição popular excluem o processo de participação e 

organização das comunidades ao redor de suas necessidades de saúde. Assim 

muitas vezes, a ação é percebida como estranha à comunidade, gerando 

passividade, fazendo com que a população não se aproprie e não se comprometa 

com os programas 

Mendes e Vianna (2000), no texto, “[...] Educação em Saúde –Tendência 

atual”,  descrevem  sobre a reflexão dos processos de aprendizagem e mudança 

social  traçando a diferença entre aprendizagem e mudança social. Para as autoras 

a aprendizagem é centrada na mudança do indivíduo, enquanto a mudança social 

ocorre nos grupos ou no sistema social.  Referem que a aprendizagem pode traduzir 

na mudança social, mas exigi-se que um grande número de indivíduos tenha 

aprendido algum fato. Segundo as autoras acima citadas, na educação em saúde 

estes conceitos tornam-se essenciais, quando as práticas educativas são dirigidas 

para a comunidade. Outro ponto a considerar pelas autoras, é a adesão ou 

aceitação da comunidade a certas regras, determinações ou procedimentos. Esta 

adesão, muitas vezes, nada tem haver com aprendizagem ou mudança social.  

Após as reflexões, embasadas em diversos autores sobre comunicação em 

saúde, três indagações tornaram-se os meus questionamentos  de pesquisa: 

1. Como determinados programas do Ministério da Saúde como 

Planejamento Familiar, Controle da Tuberculose e DST/AIDS são 

vistos/entendidos pela comunidade da Favela do Moinho? 

2. Quais são as concepções, as “verdades” da comunidade Favela do Moinho 

relativas a estas temáticas? 

3. Como a comunidade Favela do Moinho tem habitualmente participado no 

processo dialógico das práticas de educação em saúde desenvolvidas pela 

UBS? 
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Espero com isto conseguir subsídios norteadores que possibilitem a 

confecção de um Manual Orientador/Sensibilizador às equipes de formação e alunos 

que atendem diretamente as comunidades. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .  O B J E T I V O S  
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2.1 Objetivo Geral 
 

Investigar saberes e concepções sobre saúde a partir de determinados 

programas desenvolvidos pela UBS na comunidade da Favela do Moinho com vistas 

ao desenvolvimento de um manual orientador de práticas educativas e mais 

dialógicas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

Conhecer as concepções de saúde e “apreender saberes” da comunidade da 

Favela do Moinho no contexto dos temas Planejamento Familiar, Tuberculose e 

DST/AIDS. 

Elaborar, com os resultados da pesquisa de campo, um Manual                 

sensibilizador para as equipes de formação e alunos que atendem diretamente a 

comunidade Favela do Moinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 .  R E F E R E N C I A L  T E Ó R I C O  
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3.1 Referencial téorico 
 

Em busca do referencial teórico para subsidiar a minha pesquisa ancorei-me 

em três eixos: 

O primeiro eixo aborda como a literatura trata as concepções de educação em 

saúde e cultura; o segundo traz o processo comunicacional na relação profissional 

de saúde e população através de dois subtítulos que abordam o diálogo e a 

humanização.  Finalizo com o eixo comunicação e cultura. 

 

3.2  Concepção de saúde  
 

Ao longo da história acumulamos vários conceitos do que seja saúde e do 

que seja doença. Porém o conceito mais difundido sobre o que seja saúde é 

preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

 Segundo a OMS, “saúde não apenas como a ausência de doença, mas como 

a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Essa definição, até 

avançada para a época em que foi realizada, é, no momento, irreal, ultrapassada e 

unilateral.  

 Trata-se de definição irreal porque, aludindo ao "perfeito bem-estar", coloca 

uma utopia. O que é "perfeito bem-estar?" É por acaso possível caracterizar-se a 

"perfeição"? Não se deseja, enfocar o subjetivismo que tanto a expressão 

"perfeição", como "bem-estar" trazem em seu bojo. Mas, ainda que se recorra a 

conceitos "externos" de avaliação (é assim que se trabalha em Saúde Coletiva), a 

"perfeição" não é definível. Se trabalhar com um referencial "objetivista", isto é, com 

uma avaliação do grau de perfeição, bem-estar ou felicidade de um sujeito externa a 

ele próprio, estar-se-á automaticamente elevando os termos perfeição, bem-estar ou 

felicidade a categorias que existem por si mesmas e não estão sujeitas a uma 

descrição dentro de um contexto que lhes empreste sentido, a partir da linguagem e 

da experiência íntima do sujeito. Só poder-se-ia, assim, falar de bem-estar, 

felicidade ou perfeição para um sujeito se dentro de suas crenças e valores, desse 

sentido de tal uso semântico, o legitimasse (SEGRE, FERRAZ, 1997). 
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Portanto, a Saúde tem registros em diferentes espaços da vida humana, 

desde sempre, o espaço predominante foi o das crenças e do senso comum, 

responsáveis pela formação de imagens mentais tão fortes e arraigadas no 

imaginário popular que, mesmo hoje, com o advento do conhecimento tecnológico, 

permanecem inalteradas. È na Educação para a Saúde e no acesso ao 

conhecimento que vamos encontrar os fundamentos da boa prática em Saúde; os 

“instrumentos mentais” para compreender a complexidade do viver e para agir sobre 

a realidade de forma efetiva, numa dimensão que articule os diferentes conteúdos a 

ser aprendidos no decorrer da vida, atribuindo significado a suas diversas nuanças 

afetivas, cognitivas, sociais, éticas e morais (NICOLETTI, 2005). 

O conceito sociológico de saúde retém ao mesmo tempo suas dimensões 

estruturais e políticas e contém os aspectos histórico-culturais de sua realização. A 

saúde enquanto questão humana e existencial é uma problemática compartilhada 

indistintamente por todos os segmentos sociais. Saúde e doença exprimem agora e 

sempre uma relação que perpassa o corpo individual e social, confrontando com as 

turbulências do ser humano enquanto ser total (MINAYO, 2004). 

No texto “Conceitos de saúde em discursos contemporâneos”, de Coelho e 

Almeida (2002), os autores enfocam a dificuldade de conceituar saúde desde a 

década de 70, onde iniciou os movimentos populares em relação a saúde; a partir de 

então tenta-se conceituar saúde não como uma mera ausência de doença. Para os 

autores, a enfermidade pode desviar o indivíduo do seu funcionamento biossocial 

normal, porém a aceitação do papel de doente não garanta a saúde ou a doença. 

As concepções de saúde e enfermidade estão ligadas a valores culturais, 

sendo respostas para alterações básicas do afeto, do pensamento e do 

comportamento. Para os autores, a teoria do sistema de sinais, significados e 

práticas populares, vem ampliando a semiologia popular da enfermidade no próprio 

conceito de saúde. Desse modo, o significado da experiência de adoecimento 

aparece como uma forma de construção simbólica, coletiva e compartilhada. 

Segundo Capra (1985), “a saúde é realmente um fenômeno multidimensional, 

que envolve aspectos físicos, psicológicos e sociais, todos interdependentes [...]. 

Essas múltiplas dimensões de saúde afetam-se mutuamente, de um modo geral; a 
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sensação de estar saudável ocorre quando tais dimensões estão bem equilibradas e 

integradas.” (CAPRA, 1985, p. 315). 

A sociedade enfrenta problemas sociais graves; entre eles está o setor da 

saúde. É evidente que para uma pessoa apresentar-se em sua plenitude física, 

mental e social, como define a Organização Mundial de Saúde, muitos são os 

fatores envolvidos que devem ser considerados. Primeiramente deve-se definir o 

bem estar, ao mesmo tempo em que bem estar pode ser considerado 

subjetivamente como sentir-se bem, não ter queixas, não apresentar sofrimento 

somático ou psíquico, não sentir-se mal; pode também ser definido como satisfação 

das necessidades (biológicas, psicológicas ou sociais) demonstrando a abrangência 

da definição e o quanto se torna utópica a idéia de que é possível atingir esse bem 

estar. 

Victor Valla, que durante longos anos se dedica aos estudos da educação e 

saúde, tem buscado repensar os eixo teóricos e metodológicos utilizados ao longo 

de vários anos de pesquisa e de assessoria popular e vem apontando para a 

necessidade de uma mudança na forma de olhar para as classes populares, 

principalmente no que se refere à nossa compreensão sobre suas maneiras de 

conhecer e agir no mundo (VALLA, 1997 apud Oliveira, 2003). 

Segundo Green e Keuter (apud CANDEIAS, 1997, p. 210), educação em 

saúde é quaisquer combinações de experiências de aprendizagem delineados com 

vistas a facilitar ações voluntárias conducentes à saúde. A palavra combinação 

enfatiza a importância de combinar múltiplos determinantes do comportamento 

humano com múltiplas experiências de aprendizagem e de intervenções educativas. 

A palavra delineada distingue o processo de educação em saúde de quaisquer 

outros processos que contenham experiências acidentais de aprendizagem, 

apresentando-o como uma atividade sistematicamente planejada. Facilitar significa 

predispor, possibilitar e reforçar. Voluntariedade significa sem coerção e com plena 

compreensão e aceitação dos objetivos educativos implícitos e explícitos nas ações 

desenvolvidas e recomendadas. Ação diz respeito  a medidas comportamentais 

adotadas por uma pessoa, grupo ou comunidade para alcançar um efeito intencional 

sobre a própria saúde. 
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Para Schall e Struchiner (1999), educação em saúde é um campo 

multifacetado, para o qual convergem diversas concepções, das áreas tanto da 

educação, quanto da saúde, as quais espelham diferentes compreensões do mundo, 

demarcadas por distintas posições político-filosóficas sobre o homem e a sociedade.  

Formalmente, estabelece-se como área específica na segunda década deste 

século, nos Estados Unidos, durante uma conferência internacional sobre a infância. 

No Brasil, instituiu-se no âmbito da saúde pública, orientando novas práticas, e só 

mais tarde constituiu-se em área de estudo e pesquisa. Verifica-se que, dentre 

várias, duas dimensões dessa disciplina se destacam e persistem atualmente. Uma 

primeira envolve a aprendizagem sobre as doenças, como evitá-las, seus efeitos 

sobre a saúde e como restabelecê-la. A outra tendência, caracterizada como 

promoção da saúde pela Organização Mundial da Saúde, inclui os fatores sociais 

que afetam a saúde, abordando os caminhos pelos quais diferentes estados de 

saúde e bem-estar são construídos socialmente (SCHALL, STRUCHINER, 1999). 

Dessa forma, ao conceito de educação em saúde se sobrepõe o conceito de 

promoção da saúde, como uma definição mais ampla de um processo que abrange 

a participação de toda a população no contexto de sua vida cotidiana e não apenas 

das pessoas sob risco de adoecer. Essa noção está baseada em um conceito de 

saúde ampliado, considerado como um estado positivo e dinâmico de busca de 

bem-estar, que integra os aspectos físico e mental (ausência de doença), ambiental 

(ajustamento ao ambiente), pessoal/emocional (auto-realização pessoal e afetiva) e 

sócio-ecológico (comprometimento com a igualdade social e com a preservação da 

natureza). Entretanto, a par dessa noção ampliada de saúde, observando-se a 

prática, verifica-se que atualmente persistem diversos modelos ou diferentes 

paradigmas de educação em saúde, os quais condicionam diferentes práticas, 

muitas das quais reducionistas,o que requer questionamentos e o alcance de 

perspectivas mais integradas e participativas (SCHALL, STRUCHINER, 1999). 

Como prática social, a Educação para a Saúde deve ser compreendida como 

processo de transformação, que leva os indivíduos a desenvolverem uma visão 

crítica a respeito de suas condições, estimulando-os ao gerenciamento de seus 

recursos pessoais e institucionais e à adoção de soluções específicas, tanto 

individual como de comunidade (BRASIL, 1992 apud MENDES, VIANNA, 2000). 
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 Segundo as autoras acima citadas, na educação em saúde estes conceitos 

tornam-se essenciais, quando as práticas educativas são dirigidas para a 

comunidade. Outro ponto a considerar pelas autoras é a adesão ou aceitação da 

comunidade a certas regras, determinações ou procedimentos. Esta adesão, muitas 

vezes, nada tem haver com aprendizagem ou mudança social.  

Os programas e projetos de saúde, com freqüência, não estão inseridos nos 

planos de desenvolvimento local, são oriundos do Sistema de Saúde e realizados à 

margem da população organizada. O verticalismo na direção dos programas e o 

desconhecimento da contribuição popular excluem o processo de participação e 

organização das comunidades ao redor de suas necessidades de saúde. Assim 

muitas vezes, a ação é percebida como estranha à comunidade, gerando 

passividade, fazendo com que a população não se aproprie e não se comprometa 

com os programas. 

Segundo Oliveira (2003), não se trata de conscientizar, educar, despertar ou 

sensibilizar a população, como pretendem os programas oficiais de educação em 

saúde. Não se trata, também, de apenas identificar carências, mas de valorizar os 

sujeitos naquilo que têm de melhor, sua história, seu tempo, a sua capacidade de 

criação. O que nos faz agir no mundo não é só o que nos falta (carência), mas 

principalmente o que temos disponível (desejo, sonhos, projetos). 

Hoje há necessidade das práticas educativas estarem mais próximas da 

população, onde os serviços de saúde devam estar inseridos na realidade das 

pessoas e se adequar de forma mais socializada e humana, percebendo que a 

população tem saber e um saber que deve ser relevante para união de esforços que 

se chegue a um bem comum. Essa ação conjunta pressupõe um processo dialógico, 

bidirecional e democrático, que com certeza, favorecerá à transformação da 

realidade que hoje enfrentamos com relação à saúde (ALVES, 2005). 

Várias foram as ações públicas na tentativa de facilitar esse acesso: o Estado 

brasileiro assumiu como seus objetivos primordiais a redução das desigualdades 

sociais, a promoção do bem de todos e a construção de uma sociedade solidária 

concebendo os direitos de cidadania e os deveres do Estado no país, dentre os 

quais a saúde, com a Constituição Federal de 1988. 
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A estratégia de promoção da saúde foi retomada como uma possibilidade de 

enfocar os aspectos que determinam o processo saúde-adoecimento em nosso país, 

criação de mecanismos que reduzam as situações de vulnerabilidade, defendam 

radicalmente a eqüidade e incorporem a participação e o controle sociais na gestão 

das políticas públicas com a criação do SUS, porém, muitas das ações acabam 

sendo paliativas já que dependem da resolução dos problemas de outros setores da 

sociedade para realmente apresentarem efeito na sociedade. Podemos citar como 

exemplo: um indivíduo debilitado recebe medicação regular em sua casa através do 

agente de saúde comunitário.  

Porém, como não tem alguém para orientar e supervisionar as tomadas do 

remédio acaba não fazendo o tratamento de forma adequada, ou seja, as diferenças 

sociais demonstram diariamente que os problemas vão além de ter o acesso aos 

medicamentos: envolve também a questão do nível social e educacional. A maioria 

da população em nosso país é analfabeta, e isto dificulta o tratamento proposto, uma 

vez que apenas uma minoria consegue ler uma receita médica. 

Não podemos falar sobre educação em saúde sem entender melhor os 

diversos conceitos de cultura.  Para isto fui buscar referenciais nas ciências 

humanas para entender melhor o homem que estamos ou desejamos educar. Será 

que educamos??? A educação é um processo que se dá através da cultura que o 

indivíduo está inserido.  

Dentro dos diversos conceitos de cultura um deles chamou a minha atenção. 

Helman (2006) coloca que cultura “é um conjunto de princípios (explícitos e 

implícitos) herdados por indivíduos membros de uma sociedade; princípios esses 

que mostram aos indivíduos como ver o mundo, como vivenciá-lo emocionalmente e 

como comportar-se em relação às outras pessoas, às forças sobrenaturais ou aos 

deuses e ao ambiente natural.” 

A linguagem cultural adquirida de uma determinada sociedade só pode ser 

transformada a partir do entendimento profundo da linguagem adquirida do paciente 

pelo profissional de saúde. 

Mas o que é doença popular? Segundo Helman (2006), as doenças populares 

são mais do que conjuntos de sintomas e de sinais físicos. Elas possuem também 
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uma série de significados simbólicos – morais, sociais ou psicológicos- para suas 

vítimas. Em alguns casos, ligam o sofrimento do indivíduo a mudanças no ambiente 

natural ou a efeitos produzidos por forças sobrenaturais. Em outros casos, o quadro 

clínico da enfermidade é uma forma de expressar, de maneira culturalmente 

padronizada, que a vítima está envolvida em conflitos sociais, tais como desarmonia 

com a família, amigos ou vizinhos. 

Portanto, o profissional de saúde, em qualquer cultura ou sociedade, deve 

estar ciente do processo pelo qual as doenças populares são geradas, como são 

adquiridas e manifestadas e como isso pode afetar o comportamento do paciente e 

o diagnóstico do problema de saúde. 

A cultura na qual crescemos ensina-nos a perceber e a interpretar as diversas 

mudanças que ocorrem através do tempo em nossos corpos e nos de outras 

pessoas. Aprendemos a distinguir um corpo jovem e um velho corpo doente de um 

saudável, um corpo apto de um deficiente; aprendemos também definir uma febre de 

uma dor, um sentimento de falta de graça ou de uma ansiedade; a entender que 

certas partes do corpo podem ser expostas; outras não, e a ver certas funções do 

corpo sendo socialmente aceitas e outras moralmente impuras (HELMAN, 2006, p 

24). 

Para Santos et al. (2007), os signos do corpo dependem das interpretações 

dos sujeitos de acordo com a realidade do experiente do adoecer, tornando um 

fenômeno singular e ao mesmo tempo plural do existir humano. 

No decorrer desta minha pesquisa fica evidente através dos diálogos entre os 

sujeitos, que a cultura popular interfere na concepção do processo saúde e doença. 

Leavell e Clark (1965), em seu modelo multicausal do processo saúde e doença 

entendem que o processo está relacionado ao equilíbrio entre o hospedeiro, agente 

e meio ambiente. Tornando a doença não uma entidade estática, mas um processo 

antes que o próprio homem seja envolvido. 

As doenças graves ou de risco (tais como câncer, doença do coração ou 

AIDS) são doenças populares consideradas metáforas, devido causar terrores na 

vida cotidiana. São compreendidas pela população como doenças cujo tratamento 

não é muito bem sucedido, fazendo com que a sociedade atribua como “desnatural “ 
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social ou moralmente errado. Nos dois últimos séculos, a sífilis, a tuberculose e o 

câncer foram usadas como metáforas contemporâneas para o mal. Sendo também 

consideradas pela sociedade como uma força demoníaca que destrói  gradualmente 

a sociedade (HELMAN, 2006). 

Gomes et al. ( 2002),  tratam esta representividade da doença pelos sujeitos 

envolvidos por dois pontos de vista clássicos: doença- sujeito e doença- sociedade.  

O primeiro ponto trata da experiência subjetiva do doente e a outra trata dos 

comportamentos sócio-culturais ligados à doença. Isto não significa 

desconsiderarmos os aspectos biológicos do adoecer. Para os autores, a doença 

age como um fator de ruptura de um fluxo cotidiano, fazendo com que a pessoa 

enferma e seus familiares necessitem de nova reorganização das suas vidas diárias. 

Um outro ponto a ser discutido quando tratamos da representividade da 

doença para a sociedade,  é como alguns mitos trazidos pela cultura são 

compreendidos pelos sujeitos envolvidos. Mas afinal, o que é mito?   

Lévi-Strauss (1970) define o mito como um sistema temporal que se relaciona 

concomitante ao passado, ao presente e ao futuro, pois diz respeito a 

acontecimentos que, apesar de decorrerem em um dado momento, formam uma 

estrutura permanente no tempo. 

Para Palma (2007), no Capítulo “A presença do mito em narrativas 

modernas”, representa um desafio e um fascínio estudar mito trazendo vários 

conceitos de diversos autores estudados por ela; no dicionário Etimológico da 

Língua Portuguesa, de José Pedro Machado (1967, apud PALMA, 2007), 

encontramos que a palavra provém do grego mythos, “fábula, mito”. 

No grande dicionário Etimológico Prosódico da Língua Portuguesa, Silveira 

Bueno define o mito como “fábula, quimera, fato natural ou indivíduo humano que 

foram elevados a um plano sobrenatural pela imaginação do povo.” (SILVEIRA 

BUENO, 1974, p. 2477 apud PALMA, 2007).  

Percebe-se assim, que apresentam três traços as definições sobre mito: ser 

uma narrativa, estar marcada pela imaginação e ser passível de transmissão pela 

palavra expressa. 
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Mora (1996, p. 478, apud PALMA, 2007), em seu dicionário de Filosofia, 

afirma ser o mito um relato de algo fabuloso que pode ter ocorrido  num passado 

distante e impreciso. Tais relatos focalizam fatos heróicos que determinaram o 

surgimento de uma comunidade ou de gênero humano em geral. Além disso, podem 

tratar também fenômenos naturais, revestindo-se, freqüentemente, de caráter 

alegórico, como os mitos solares, por exemplo. 

Palma (2007) traz a seguinte definição sintetizada “Mito é uma narrativa 

imaginária, de caráter fabuloso ou alegórico, sobre fatos passados, transmitida 

oralmente, podendo apresentar personificados objetos ou acontecimentos”. Para ela, 

também é uma forma de preservar, na memória dos povos, um determinado valor 

ou, então, de atribuir-lhe um significado. 

 

3.3 Processo Comunicacional junto à comunidade 
 

O processo comunicacional entre profissional de saúde e população  trata a 

saúde e a educação de forma ampliada. A educação em saúde ampliada inclui 

políticas públicas, ambientes apropriados e reorientação dos serviços de saúde para 

além dos tratamentos clínicos e curativos, assim como propostas pedagógicas 

libertadoras, comprometidas com o desenvolvimento da solidariedade e da 

cidadania, orientando-se para ações cuja essência está na melhoria da qualidade de 

vida e na “promoção do homem” (SCHALL, STRUCHINER, 1999). 

Segundo Arroyo (2001), as áreas de educação e saúde sempre estiveram 

muito próximas, porém quando se trata de setores populares, estão deixadas à 

margem. O autor salienta 5 pontos relevantes na relação entre a população e 

profissionais de saúde: 

1º) Diálogo entre sujeitos: a população sempre foi vista como objeto de 

intervenções educativas. Educação para Paulo Freire é um diálogo entre pessoas. 

Todo ato educativo é, antes de tudo, um diálogo entre sujeitos: agentes que tem sua 

história, trajetória, cultura e valores. 
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2º) Educar como processo de humanização. Educação como humanização 

significa tentar trocar gestos, anseios e lutas pessoais e coletivas. A luta pela vida 

não é apenas biológica. A vida entre sentidos humanos: igualdade, dignidade. 

3º) Educar primeiro os educadores para educarem os seres humanos. 

4º) Educar é capacitar os sujeitos a decidirem por si próprios e que tenham 

maturidade para tomar suas decisões.  

5º) Educar exige matrizes pedagógicas:  

a) A palavra: que muda valores, mente, consciência, hábitos.  

b) Condições materiais que o ser humano vive. 

c) Condições de interação de convívio humano. O ser humano se torna 

humano na interação, no relacionamento. 

d) É importante o corpo no processo educativo. O toque. Descobrimo-nos 

como gente quando encontramos outro corpo para interagirmos. 

e) Cultura: não é apenas um produto, ou a arte popular, os valores e 

rituais populares. A cultura enquanto matriz é a porta de entrada da 

humanização. 

Neste capítulo iremos abordar vários pontos citados por Arroyo (2001); não há 

dúvida de que a qualidade da comunicação com o profissional de saúde é 

importante para os pacientes indo além do sentimento de satisfação e insatisfação 

do usuário.  

 

3.3.1 O Processo Dialógico 

 

Processo dialógico é entendido como a interação entre dois seres humanos, 

passando por atitudes humanísticas que envolvem além da comunicação um 

encontro de culturas e concepções sobre determinado prisma. Faz-se, assim,  

necessária uma visão ampliada do educador em saúde para este diálogo traduzindo 

em uma atitude de educador centrada no homem. 
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De acordo com Dias (1998), a primeira atitude do educador ao chegar a uma 

comunidade é de “escuta” e consideração com a cultura local. Deve-se ter  atenção 

e reconhecimento do saber próprio da população, construído com base em suas 

vivências e experiências diretas, saber que serve como ponto de identificação do 

grupo, de interpretação e representação do mundo a sua volta e veiculação de 

informações necessárias à sobrevivência.  

Saber escutar é uma arte desenvolvida pelo educador, pois proporciona a 

comunicação dialógica. O silêncio no espaço da comunicação é fundamental. De um 

lado, o educador ao escutar como sujeito e não como objeto, a fala comunicante de 

alguém, procura entrar no movimento interno do seu pensamento, tornando 

linguagem; de outro, torna possível a quem fala, realmente comprometido com 

comunicar e não com fazer puros comunicados, escutar a indagação, a dúvida, a 

criação de quem escutou. É neste sentido o educador tem que manter uma escuta 

aberta (disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à 

fala do outro) aos educandos quanto suas dúvidas, receios e sua incompetência 

provisória (FREIRE, 1983). 

Para Paulo Freire, o diálogo é saber o que o outro também tem a acrescentar. 

Portanto devemos respeitar a opinião do outro. O discurso vertical onde o outro 

permanece passivo, o profissional como detentor da única verdade. Escutar a 

população: valorização do indivíduo, considerar o outro como sujeito. 

A linguagem cultural adquirida de uma determinada sociedade só pode ser 

transformada a partir do entendimento profundo da linguagem adquirida do paciente 

pelo profissional de saúde. 

O diálogo faz desocultar verdades, desmitificar farsas, pensar as mídias. A 

aproximação entre profissional da saúde e população se dá pelo diálogo. O 

profissional, como, educador, lida com gente, não com coisas e as pessoas estão 

em permanente processo de busca. Não é possível realizar algo estático, eterno, em 

educação. Somos seres programados para aprender. 

Paulo Freire é humanista, ele fala de respeito às diferenças. Na prática, 

existem preconceitos e é um desafio para o profissional colocar isso em prática.  O 
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autor complementou que o educador também não deve querer  ser um herói ou um 

santo, ele também tem seus defeitos, seus preconceitos. 

A comunicação é um processo que se realiza nas interações humanas, no 

qual partilham-se e compreendem-se idéias, podendo ser um recurso valoroso na 

relação de ajuda. Nesse processo, alguns instrumentos como a escuta e a 

observação são fundamentais, principalmente porque a escuta é uma habilidade de 

auto e hetero-compreensão. Nesse sentido, algumas habilidades interpessoais 

necessitam ser desenvolvidas, entre as quais a escuta, que é considerada um 

instrumento indispensável à relação de ajuda.  

Buscando compreender o significado da palavra escuta, encontramos que ela 

deriva do verbo “escutar, do latim auscultare, que quer dizer tornar-se ou estar 

atento para ouvir; dar ouvidos e aplicar o ouvido com atenção para perceber ou ouvir 

e ouvir.” (FRACOLLI et al., 2003). 

Escutar é uma atitude ativa, ou seja, dinâmica, que exprime esforço para 

compreender a significação do que é dito, incluindo continuadas identificações ou 

tentativas de identificações com a pessoa e com sua situação. Ouvir é um 

instrumento essencial para a compreensão do outro, é uma atitude positiva de calor, 

interesse e respeito, sendo, portanto, terapêutica. 

Dessa maneira, destacamos dois atributos da escuta: a compreensão e a 

ajuda. O primeiro já inclui uma ação de ajuda, pois é a maneira mais significativa de 

compreender o outro. É aquela realizada com uma outra pessoa, na qual deixamos 

de lado tudo, menos o senso de humanidade, e através dele tentamos compreender 

com a outra pessoa como ela pensa, sente e vê o mundo ao seu redor. Apontamos 

para a escuta terapêutica como um instrumento dos serviços de saúde, a fim de 

tornar a assistência integral e mais humanizada (FRACOLLI et al., 2003). 

Para Teixeira (2003), esta dinâmica denomina-se acolhimento-diálogo que 

desempenha um papel central no funcionamento da rede, ou mais exatamente, um 

papel original . Original, não no sentido de primeiro encontro com o serviço, mas 

porque traduz a ação (passível de se realizar e que se realiza em qualquer dos 

encontros com o serviço e não apenas no primeiro encontro) que origina, que 

deflagra os diferentes possíveis trânsitos dos usuários pelo serviço, por seus 
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diferentes módulos de atenção . Nesta perspectiva o desempenho global da rede, 

pode ser visto como uma espécie de distribuidor, de operador da distribuição, 

onipresente em todos os pontos da rede. Tais encontros são momentos pautados 

pelo espírito do entendimento e da negociação permanente das necessidades a 

serem satisfeitas; são neles que se decide a trajetória “necessária” de cada usuário 

através do serviço (TEIXEIRA, 2003). 

Até aqui, considera-se o acolhimento-diálogo apenas no que se poderia 

chamar de uma dimensão processual, isto é, levando-se principalmente em conta 

sua participação num agenciamento sistêmico, seus efeitos na dinâmica da rede. 

Contudo, sua caracterização completa também deve levar em conta suas 

dimensões declarativas. Em outras palavras, não basta saber o que faz o 

acolhimento-diálogo, é preciso também saber como faz, conhecendo o protocolo de 

comunicação. 

Este diálogo orienta-se pela busca de um maior conhecimento das 

necessidades de que o usuário se faz portador e dos modos de satisfazê-las, o que 

revela a, talvez, mais fina característica da autêntica operação de passagem 

promovida por este dispositivo  que está dada no pressuposto geral, a pautar todas 

as práticas de conhecimento que se dão no serviço (todas as formas de conversa, 

individuais ou em grupo, em que, de alguma forma, se pesquisa alguma coisa), de 

que as nossas necessidades não nos são sempre imediatamente transparentes e 

nem jamais definitivamente definidas (TEIXEIRA, 2003). 

Ter sensibilidade para a escuta e o diálogo, mantendo relações éticas e 

solidárias, envolve um aprendizado contínuo e vivencial, pouco enfatizado no 

ambiente de trabalho, levando-se em conta, ainda, o predomínio de estruturas 

administrativas tradicionais, rígidas e burocratizadas. 

Para Freire (1987), o paradigma de humanização libertadora ocorre somente 

quando as pessoas comprometem-se na práxis pela sua transformação. “Ninguém 

liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão.” 

(FREIRE, 1987, p. 29). 

O diálogo é a peça fundamental para que a relação entre o homem e o mundo 

se estabeleça. 
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Educador e Educandos (liderança e massas), co-intencionados à 
realidade, se encontram numa tarefa em que ambos são sujeitos no 
ato, não só de desvelá-la e assim criticamente, conhecê-la, mas 
também no de re-criar este conhecimento. (FREIRE, 1987, p. 31). 

Esta relação vai em oposição a educação bancária, verticalizada, onde o 

modelo: sujeito (narrador, educador)----objeto (ouvintes, pacientes e educandos)  

revela um paradigma estático, compartimentado. Como comenta Freire (1987), isto 

os torna recipientes a serem “enchidos” pelo educador, estabelecendo uma relação 

de sábios e ignorantes. 

Para o autor, a concepção “bancária” é o ato de depositar, de transferir, de 

transmitir valores e conhecimentos. O saber torna-se narrado, transmissivo e não 

humanizado, revelando uma prática de educação não comunicacional, onde o 

diálogo torna-se secundário. 

A educação problematizadora baseada no diálogo, rompe esquemas verticais, 

transmissivos e memorizadores. Através da prática problematizadora, o educando 

busca compreender novos desafios e experiências, transformando em um ser 

humano mais crítico e reflexivo. 

“O homem como um ser inconcluso, consciente de sua inconclusão, e seu 

permanente movimento de busca do ser mais.” (FREIRE, 1987, p. 42). 

Não há diálogo sem humildade; o homem possui uma grande dificuldade de 

aproximação com o povo devido ignorar   o saber popular. O conteúdo programático 

imposto pelos programas, quando há diálogo, torna-se mediador  das percepções da 

realidade e da diversidade das visões de mundo sobre determinados temas 

programáticos.  Isto os torna sintonizados com os sujeitos envolvidos no cotidiano da 

vida propondo novos significados ou tornando-os mais evidentes. 

“A significação conscientizadora da investigação dos temas geradores. Os 

vários momentos de investigação.” (FREIRE, 1987, p. 57). 

A educação problematizadora revela uma comunicação de busca de 

significados e  investigação de saberes gerando uma aproximação entre os sujeitos 

envolvidos. Esta ação revolucionaria através do dialogo que Freire nos faz refletir,  

instaura uma transformação também do sujeito como educador em saúde. Talvez, o 

mecanismo de defesa faça o profissional resistir em percebê-lo. A busca de signos 
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culturais através da investigação pelo diálogo torna a realidade cada vez mais 

autenticamente compreendida e captada de forma realística e histórica. 

 

3.3.2 Humanização 

 

Nos últimos anos o tema "humanização" passou a ser discutido amplamente 

na sociedade, particularmente nos serviços de saúde e hospitais como uma reação 

ao modelo hegemônico de assistência à saúde. Foram desenvolvidas várias ações 

buscando oferecer atenção mais humanizada nos serviços de saúde. 

A palavra humanização passa a ser utilizada para nomear várias iniciativas, 

contendo ao mesmo tempo diferentes sentidos, o que nos leva a definir a 

humanização.  

A Humanização é a recuperação do sentido humano nas relações e no 

trabalho desenvolvido nos serviços de saúde. Entendendo aqui humano na sua 

dimensão mais ampla que envolve os aspectos históricos, subjetivos e éticos dos 

seres humanos. Nessa concepção, a Humanização perpassa toda a instituição de 

saúde e se faz presente como uma forma de pensar e agir desde o planejamento, 

gestão e processo de trabalho (FIGUEIRA JUNIOR, 2001). 

A temática humanização do atendimento em saúde mostra-se relevante no 

contexto atual, uma vez que a constituição de um atendimento calcado em princípios 

como a integralidade da assistência, a eqüidade, a participação social do usuário, 

dentre outros, demanda a revisão das práticas cotidianas, com ênfase na criação de 

espaços de trabalho menos alienantes e que valorizem a dignidade do trabalhador e 

do usuário. 

Na possibilidade de resgate do humano, naquilo que lhe é próprio, é que pode 

residir a intenção de humanizar o fazer em saúde. Buscar formas efetivas para 

humanizar a prática em saúde implica em aproximação crítica que permita 

compreender a temática para além dos componentes técnicos, instrumentais, 

envolvendo, essencialmente, as suas dimensões político-filosóficas que lhe 

imprimem um sentido. 
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Um dos grandes nomes, que deu a origem a teorização da Psicologia 

Humanista foi Carl Rogers, que traz a abordagem centrada na pessoa.  

Humanismo, para Holanda (1998), é uma idéia, onde o ser humano deixa de 

ser relegado a plano inferior e passa a ser considerado em sua totalidade.  

Valla (2000) aponta, para a facilitação no processo de interação usuários e 

profissionais de saúde, a necessidade da criação de redes sociais que auxiliem na 

possibilidade da realização da prevenção e promoção a saúde pela solidariedade e 

apoio mútuo. A grande dificuldade de aceitação das redes sociais está relacionada, 

para o autor, com a dificuldade dos profissionais perceberem que pessoas 

“humildes, pobres, moradoras da periferia” são capazes de produzir conhecimento, 

se organizarem e sistematizarem pensamentos sobre a sociedade com o objetivo de 

apontarem possíveis melhorias para as suas vidas. 

As redes sociais devem estar pautadas nos quatros pilares da educação: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, 

propostos por Jacques Delors (2006). 

O estudo e compreensão pelos profissionais de saúde sobre os quatro pilares 

da educação no processo comunicacional que envolve o ensino e aprendizagem e 

não apenas a troca de informações entre profissional e usuário,  são fundamentais 

para a concretização da humanização dos serviços de saúde proposto pelo SUS 

(Sistema Único de Saúde). 

Aprender a conhecer e aprender a fazer são indissociáveis e estão ligados a 

formação profissional de como orientar pessoas a socializar seus conhecimentos. 

Portanto, o processo ensino-aprendizagem não pode ser considerado como uma 

transmissão do saber, mas deve conter um valor formativo humano, onde é 

relevante a qualidade e a capacidade do profissional em comunicar-se e relacionar-

se para o gerenciamento de conflitos sempre com o enfoque do melhor 

desenvolvimento dos serviços de saúde. 

Aprender a conviver é um dos grandes desafios na educação;  o nosso 

mundo atual retrata uma situação de violência e rupturas das relações humanas 

ocasionando uma competição entre os mais favorecidos e o menos favorecidos. 

Para minimizar estes conflitos, diz Delors (2006), a educação deve transmitir 
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conhecimentos sobre a diversidade da espécie humana, com o objetivo das pessoas 

tornarem conscientes de suas semelhanças e interdependências. Para o autor, o 

confronto através do diálogo e da troca de argumentos é um dos instrumentos 

primordiais para o estabelecimento do processo comunicacional. 

Aprender a ser, todo processo educacional deve desenvolver a pessoa em 

sua totalidade, para que o mesmo elabore pensamentos autônomos e críticos. Este 

desenvolvimento do ser humano vai desde o nascimento até a morte, é um processo 

dialético que perpassa pelo conhecimento de si mesmo e depois em relação ao 

outro. 

A elaboração de programas de educação em saúde devem estar pautados 

nestes quatros pilares da educação com o objetivo de realizar um processo de 

capacitação da comunidade para que ela mesma atue na própria melhoria da 

qualidade de vida e saúde, sendo uma nova forma de pensar nos dias de hoje. 

 

3.4 Comunicação  
 

Este capítulo subsidia o núcleo comunicação e  trata de alguns dos diversos 

referenciais teóricos que estudam a comunicação como a peça fundamental no 

relacionamento humano; para isto; vários conceitos sobre a comunicação são 

emergidos da literatura, onde um dos autores é  Trigueiro (2001). Em seu estudo 

científico da comunicação, traz conceitos básicos bem fundamentados na literatura 

vigente; inicialmente o autor retrata os vários sistemas de comunicação na 

sociedade moderna, ressaltando a importância do estudo da comunicação social 

como um ícone de estudo em qualquer parte do mundo. 

O desenvolvimento sócioeconomicocultural, para o mesmo autor, nos últimos 

séculos, culminou na globalização transformando o modo de comunicação social em 

relação a educação, saúde, segurança, trabalho, lazer e consumo revelando 

mudanças nas práticas cotidianas como recepção, dos valores de troca e uso dos 

bens culturais presentes no mundo globalizado.   

De acordo com  os estudos de Trigueiro (2001), inicialmente, era estudado 

elementos básicos da comunicação: 
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Locutor- a pessoa que fala  (quem) 

Discurso- o que é dito (diz o que) 

Ouvinte- a audiência (a quem)   

Paradigma proposto por Aristóteles, conhecido como Modelo Clássico 

Tricotomico, que perdura até hoje como sistema linear. 

 

FONTE         -           MENSAGEM           -         RECEPTOR 

 

Atualmente surgem outros paradigmas fundamentados na premissa de que a 

comunicação é uma troca de mensagens entre pessoas, e que é ilimitada a 

capacidade do homem comunicar-se tanto verbalmente como não verbalmente. “O 

homem é o único ser vivo que se comunica através do código digital, analógico e 

através da mensagem realiza a interação social.” (TRIGUEIRO, 2001). 

A palavra comunicação, que vem do latim communicare, tem como significado 

trocar opiniões, partilhar, tornar comum, referenciar.  A comunicação envolve signos, 

significantes, significados, decodificações entre locutor e ouvinte. 

Para melhor, conceituar comunicação faz-se necessário a aproximação das 

linhas teóricas das ciências sociais, da psicologia e da sociologia. Vários modelos de 

comunicação foram propostos, mas o modelo sociológico é considerado um dos 

modelos mais avançados em relação aos estudos de comunicação. Trigueiro (2001, 

p. 142) relata: 

O processo de comunicação tem, claramente, ramificações além do 
receptor individual e da sua estrutura. Esse processo inclui tanto o 
comunicador como o receptor. E o comunicador, também, seja um 
indivíduo ou grupo social, está inserido em uma estrutura de relações 
sociais. 

É considerada,  um fenômeno social, sendo necessário o estudo dos fatores 

culturais, sociais, pessoais e psicológicos envolvidos na comunicação. 

Várias foram as ações públicas na tentativa de facilitar esse diálogo: o Estado 

brasileiro assumiu como seus objetivos primordiais a redução das desigualdades 
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sociais, a promoção do bem de todos e a construção de uma sociedade solidária 

concebendo os direitos de cidadania e os deveres do Estado no país, dentre os 

quais a saúde, com a Constituição Federal de 1988. 

A estratégia de promoção da saúde foi retomada como uma possibilidade de 

enfocar os aspectos que determinam o processo saúde- adoecimento em nosso 

país, criação de mecanismos que reduzam as situações de vulnerabilidade, 

defendam radicalmente a eqüidade e incorporem a participação e o controle social 

na gestão das políticas públicas com a criação do SUS.  

Quando fala-se de comunicação popular, amplia-se, a necessidade de 

entendimento da cultura popular vigente em relação as suas redes comunitárias, 

onde salienta-se o conceito de comunicação proposto por Paulo Freire, que 

contradiz os modelos tradicionais de comunicação horizontal, participativa, dialógica 

e comunitária. Onde o acesso a comunicação é a informação para todos é uma pré-

condição. O diálogo como eixo central que possibilita a interação democrática do 

emissor com o receptor, onde a participação de ambos integra seus participantes na 

emissão e recepção da mensagem. 

Este novo paradigma é denominado “modelo global do processo libertador”, 

levando os estudos a caminharem para análise das trocas simbólicas entre emissor 

e receptor.  

Esta pesquisa buscou estudar  a  visão de um dos sujeitos em relação aos 

diálogos estabelecidos em relação ao objeto saúde; para isto faz-se necessário 

procurar entender a literatura vigente em relação a comunicação entre profissional 

de saúde e população. 

Mesmo sob o ponto de vista formal, a relação entre serviços de saúde e 

usuários envolve muitos outros aspectos além do encontro físico entre médico e 

paciente num consultório, por exemplo. Há, entre outros fatores, as políticas de 

saúde em cada local e as concepções dos indivíduos sobre o que é estar doente.  

A doença é uma experiência que não se limita à alteração biológica pura, mas 

esta lhe serve como substrato para uma construção cultural, num processo que lhe é 

concomitante. Não queremos dizer com isso que exista uma seqüência de “primeiro 
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biologia e depois cultura”, mas sim que existem percepções culturais acerca de um 

fenômeno que também abarca o biológico, mas que o supera.  

Uma determinada pneumonia bacteriana pode ser causada pelo mesmo 

agente infeccioso em todo o mundo, com alterações fisiopatológicas equivalentes. 

Mesmo sob o ponto de vista formal, a relação entre serviços de saúde e 

usuários envolve muitos outros aspectos além do encontro físico entre médico e 

paciente num consultório, por exemplo. Mas a forma de tratamento, o sistema de 

saúde disponível e, sobretudo, a percepção que a pessoa acometida terá sobre a 

sua doença variarão enormemente (OLIVEIRA, 2002). 

Cultura é, em Antropologia Social e Sociologia, um mapa, um receituário, um 

código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam 

e modificam o mundo e a si mesmas. É justamente porque compartilham de parcelas 

importantes deste código (a cultura) que um conjunto de indivíduos com interesses e 

capacidades distintas e até mesmo opostas, transformam-se num grupo e podem 

viver juntos sentindo-se parte de uma mesma totalidade. Podem, assim, desenvolver 

relações entre si porque a cultura lhes forneceu normas que dizem respeito aos 

modos, mais (ou menos) apropriados de comportamento diante de certas situações.  

Por outro lado, a cultura não é um código que se escolhe simplesmente. É 

algo que está dentro e fora de cada um de nós, como as regras de um jogo de 

futebol, que permitem o entendimento do jogo e, também, a ação de cada jogador, 

juiz, bandeirinha e torcida. Quer dizer, as regras que formam a cultura (ou a cultura 

como regra) é algo que permite relacionar indivíduos entre si e o próprio grupo com 

o ambiente onde vivem (DAMATTA, 1986). 

A cultura faz parte da evolução da espécie humana, onde é necessário 

relações de convivência através de experiências e visões de mundo utilizando-se da 

comunicação.  É através da experiência vivida em um discurso com significado que 

a cultura é transmitida aos demais seres e descendentes da sua espécie.  

Podemos afirmar através da literatura, que a comunicação é um ato social, 

portanto, é um elemento complexo portador de normas e de regras. Onde códigos 

culturais e lingüisticos interagem-se ou diferem-se. Quando o último fato acontece 

gera problemas comunicacionais que reforçam estereótipos e preconceitos.  Pode-
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se dizer que a cultura e a subcultura podem atribuir significados divergentes para 

uma mesma realidade (RAMOS, 2008). 

Na saúde, muitas destas dificuldades comunicacionais deve-se a falta de 

conhecimentos dos profissionais de saúde sobre as crenças, valores e significados 

da concepções de saúde pela população. 

Para Ramos (2008, p. 12): 

O encontro com a “diferença cultural” nos cuidados com a saúde 
pode levar a fortes reações emocionais ou atitude de rejeição dos 
profissionais de saúde, sobretudo, quando há um bom conhecimento 
da cultura do doente e formação na área da interculturalidade. 

A necessidade da ampliação da nossa visão com relação ao outro com o 

objetivo de promover saúde, estimulando o auto-cuidado e a auto-estima tornando a 

prática de saúde não mecanicista, unilateral, onde realizamos somente a 

transmissão de conhecimentos, não ocorrendo um diálogo franco, aberto e  efetivo 

para a melhoria da prática de saúde. 

Ramos (2008, p. 7) comenta que “[...] a construção cultural das pessoas 

guiam também seus atos [...]”. Analisando a população brasileira em relação a 

estrutura dos relacionamentos percebe-se uma submissão dificultando mais ainda 

uma comunicação participativa e dialógica.  Constitui um grande desafio para a 

política de promoção à saúde, o desenvolvimento de ações e práticas de saúde que 

estimulem a população à participação com o objetivo de melhoria do diálogo entre 

os sujeitos envolvidos. 

A importância da reflexão acima nos leva a discutir sobre a organização 

programática da educação em saúde. Ensinar não é apenas transferir 

conhecimentos, mas criar possibilidades para a sua produção ou sua construção. 

Formador é o sujeito  que forma-se e forma e re-forma ao formar-se e quem é 

formado forma-se e forma ao ser formado. Portanto, formar é a ação pela qual um 

sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado (FREIRE, 

2005). 

 Para Freire (2005) quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina 

ao aprender. Levando-nos à crítica e à recusa ao ensino “bancário”, transformando-

nos em um educador problematizador. A prática educativa se faz com afetividade, 
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alegria, capacidade científica, domínio técnico a serviço da mudança. Tornando a 

prática educativa uma atividade humana. 

Sem a comunicação as pessoas não compartilhavam experiências, idéias e 

sentimentos, sendo impossível relatar onde inicia-se e finaliza o processo 

comunicacional. A comunicação é um produto funcional da necessidade humana de 

expressão e relacionamento (BORDENAVE, PEREIRA, 1982). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 .  M E T O D O L O G I A  
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4.1 Tipo de Pesquisa 
 

Tratou-se de uma pesquisa de campo, de caráter  qualitativo, tipo exploratório 

e descritivo, cuja principal finalidade foi o delineamento ou análise de dados obtidos 

através de  entrevistas.  

Como aponta Minayo (2004) a pesquisa qualitativa:  

[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Este método permitiu uma obtenção de dados mais detalhados sobre a 

complexidade e a abrangência do objeto estudado. Tratou-se de um método de 

coleta de dados que, entre outros objetivos, possibilitou captar os motivos 

conscientes para opiniões, sentimentos, sistemas ou condutas (MARCONI, 

LAKATOS, 2002). 

De acordo com TOBAR (2001) a pesquisa exploratória é realizada em áreas e 

sobre problemas dos quais há escasso ou nenhum conhecimento acumulado e 

sistematizado. Este modelo se adequa a este trabalho, uma vez que na prática, 

ainda há necessidade de muitos estudos sobre o processo de comunicação entre 

profissionais que atuam junto à comunidades, neste caso direcionando a visão da 

comunidade.  

Segundo ANDRADE (2003, p. 124) o método descritivo é aquele  em que: “O 

cientista observa, registra, analisa e correlaciona fatos e ou fenômenos, mas não os 

manipula, o pesquisador não controla as possíveis variáveis interferentes na 

ocorrência estudada.” 

 

4.2 O Contexto da Pesquisa 
 

A pesquisa foi realizada junto a população  residente na Favela do Moinho, 

situada a rua Elias Chaves nº 20. A Favela do Moinho,  nos Campos Elíseos, região 

central de São Paulo, “escondida” do resto da cidade,  se espreme entre duas linhas 
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de trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), embaixo do 

viaduto Orlando Murgel, no cruzamento da Rua Elias Chaves com a Avenida Rio 

Branco. 

Mais de 700 famílias vivem entre os trilhos que vão da Luz a Francisco 

Morato e os que saem da Estação Julio Prestes para Itapevi. Elas ocuparam a área 

plana entre as linhas, o que inclui as ruínas do antigo Moinho Matarazzo. O prédio 

do Moinho possui 6 andares completamente deteriorado, onde “vivem” centenas de 

moradores. A infra-estrutura da Favela do Moinho, de fato, é precária. Não há 

saneamento, nem sistema de esgoto ou pavimentação. A energia elétrica e a água 

encanada vêm de ligações clandestinas e as casas são feitas de madeira e de 

papelão. A maior parte dos moradores se sustenta recolhendo e vendendo lixo 

reciclável.  

Em maio de 2004, foi inaugurada a creche São Miguel, pela Associação 

Aliança de Misericórdia que atende 100 crianças de 0 a 6 anos e está localizada na 

própria favela.  

Meu maior contato com a Favela por meio dos missionários do Movimento 

Aliança de Misericórdia, que residiam na favela. A Associação Aliança de 

Misericórdia foi fundada em 25/10/2000 pelos sarcedotes Antonello Cadeddu e 

Enrico Porcu, a realidade da cidade de São Paulo é marcada por profundas 

desigualdades sociais, o que traz conseqüências sociais gravíssimas. Esta realidade 

chamou a atenção dos padres que fundaram a Aliança de Misericórdia no intuito de 

levar a estas pessoas ações concretas que possam inserí-las de forma digna na 

sociedade. 

A Aliança de Misericórdia está localizada em 34 cidades do Brasil, além de 

uma unidade na Itália e Portugal. Os programas, projetos e ações da entidade 

priorizam a população em situação de rua e moradores de favelas.   

Para realização de sua missão a entidade conta com Casas de Acolhida, 

Creches, Programa Presencial de Assistência à População em Situação de Rua, 

Centro de Apoio a Família em Situação de Alta Vulnerabilidade Social, Centro de 

Apoio à População em Situação de Rua, Moradores de favelas e regiões periféricas, 
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programas de lazer, cultura, educação e qualificação profissional, são beneficiadas 

mais de 7000 pessoas por mês com este trabalho. 

 

4.3 População de Estudo 
 

Nas abordagens qualitativas, todas as pessoas integrantes do grupo alvo da 

pesquisa são reconhecidas como sujeitos que elaboraram conhecimentos e 

produziram práticas adequadas para intervir nos problemas identificados. 

Pressupõe-se, pois, que elas têm um conhecimento prático, de senso comum e 

representações que formam uma concepção de vida e orientam suas ações 

individuais. 

A representatividade da amostra da pesquisa qualitativa difere da 

representatividade numérica. Quando se trabalha com qualidade, com significados, 

valores etc., procura-se identificar todos os atores sociais que têm vinculação 

significativa com o problema a ser investigado; elencar esses atores sociais é 

requisito fundamental.  Cabe destacar que essa totalidade não foi dada, foi 

construída, devendo se ter a preocupação de contemplar todos os atores sociais 

envolvidos com a questão ficando a repetição das informações como  indicativo da 

suficiência da amostra. O primordial, nesse tipo de abordagem, foi a obtenção da 

lógica interna do que se queria avaliar; logo, a amostra possibilitou abranger o 

problema investigado em suas múltiplas dimensões. 

Cada entrevistado é uma aplicação particular da cultura do seu grupo social 

ou, em sentido amplo, cada sujeito é portador das tradições e valores de sua cultura; 

cada sujeito concretiza, sob mil formas possíveis, idéias e modos de comportamento 

implicitamente inerentes às estruturas ou às tradições de uma dada sociedade. 

Pessoas são sujeitos genéricos, pois na medida em que são considerados os 

conteúdos históricos que informam os indivíduos enquanto sujeitos sociais e que 

estes se encontram devidamente contextualizados, têm o poder de representar o 

grupo (MINAYO, 2004). 

A população entrevistada foram adultos que freqüentam a Associação Aliança 

da Misericórdia da Favela do Moinho, num total de 15 entrevistas. 
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4.4 Instrumento de Coleta de dados 
 

Foi realizado como instrumento de coleta de dados um roteiro com questões 

norteadoras a temática relacionada ao objeto de estudo. 

As entrevistas tiveram um roteiro orientador com o objetivo de obter uma 

melhor compreensão a respeito das questões relativas à pergunta da dissertação e 

das questões intermediárias, bem como buscou obter reflexões e sugestões a 

respeito do objeto de estudo. Foram bastante abertas, assumindo parcialmente 

características de entrevistas semiestruturadas. Como conceitua Minayo (2004, p. 

108) como aquela “que combina perguntas fechadas (ou estruturadas) e abertas, 

onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer o tema proposto, sem respostas 

ou condições prefixadas pelo pesquisador”. Todas foram gravadas em áudio com 

permissão dos entrevistados e transcritas em sua íntegra.   

Com relação à transcrição, Szymanski (2002, p. 74) esclarece: 

A transcrição é a primeira versão escrita do texto da fala do 
entrevistado que deve ser registrada, tanto quanto possível, tal como 
ela se deu.  Ao escrever faz-se um esforço no sentido de passar a 
linguagem oral para a escrita, ou seja, há um esforço na tradução de 
um código para outro [...]. Ao transcrever, revive-se a cena da 
entrevista, e aspectos da intenção são relembrados. 

No roteiro da entrevista foram explorados os seguintes núcleos temáticos: 

a) Concepção de saúde e doença 

b) Comunicação na atividade educativa com a comunidade 

Para Minayo, roteiro de entrevista difere do sentido tradicional do 

questionário. Enquanto este último pressupõe hipóteses e  9 (nove) questões  

fechadas, cujo ponto de partida são as referências do pesquisador, o roteiro tem 

outras características. Visando a apreender o ponto de vista dos atores sociais 

previstos nos objetivos da pesquisa, o roteiro conteve poucas questões. Instrumento 

para orientar uma “conversa com finalidade” que é a entrevista, ele deve ser o 

facilitador de abertura, de ampliação e de aprofundamento da comunicação 

(MINAYO, 2004). 
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Os dados foram coletados entre os meses de agosto e setembro de 2008,  

sendo realizadas 15 entrevistas. 

O roteiro da entrevista encontra-se no Anexo 1. 

 

4.5 Aspectos Éticos 
 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram obedecidos os aspectos éticos 

da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que regulamenta a 

pesquisa envolvendo seres humanos. O projeto foi, assim, encaminhado ao Comitê 

de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo. 

Foi aplicado junto a entrevista com questões norteadoras, um formulário 

(Anexo 1), com os aspectos relevantes da pesquisa à comunidade e apresentados 

aos participantes no termo de consentimento livre e esclarecido, sendo assinado 

pelo mesmos.  

 

4.6 Análise de dados 
 

Na medida que trabalha com os significados, o não mensurável, a pesquisa 

qualitativa pede um tratamento diferenciado para a análise dos dados coletados. 

Para Ludke e André (1986, p. 45): 

A análise está presente em vários estágios da investigação, 
tornando-se mais sistemática e mais formal após o encerramento da 
coleta de dados. Desde o início do estudo, no entanto, nós fazemos 
uso de procedimentos analíticos quando procuramos verificar a 
pertinência das questões selecionadas frente às características 
específicas da situação estudada. Tomamos então várias decisões 
sobre áreas que necessitam de maior exploração, aspectos que 
devem ser enfatizados, outros que podem ser eliminados e novas 
direções a serem tomadas. 

No que se refere à análise dos dados desta pesquisa, foi utilizado a análise 

de conteúdo temática de Bardin (2004), cujo objetivo foi compreender o sentido das 

comunicações e suas significações explícitas e/ou ocultas. Seu procedimento visou 

ainda obter a sistematização e descrição dos conteúdos das mensagens. 
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Bardin (2004, p. 7) define Análise de Conteúdo como: 

Um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em 
constante aperfeiçoamento, que se aplicam a ‘discursos’ (conteúdos 
e continentes) extremamente diversificados. [...] é uma hermenêutica 
controlada, baseada na dedução: a inferência [...] oscila entre os dois 
pólos do rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade. 
Absolve e cauciona o investigador por esta atração pelo escondido, o 
latente, o não aparente, o potencial de inédito (do não dito), retido 
por qualquer mensagem. Tarefa paciente de ‘desocultação’, 
responde a esta atitude de voyer de que o analista não ousa 
confessar-se e justifica a sua preocupação, honesta, de rigor 
científico.            

As entrevistas foram analisadas em separado, sendo submetidas à análise de 

conteúdo, tendo como unidade de registro o tema, sendo recortadas em unidades 

temáticas iniciais, estabelecendo-se regras para a inclusão de cada tópico. 

(TURATTO, 2003). 

Inicialmente, optou-se  por 5 núcleos direcionadores: 

1) Concepção de Saúde relacionada ao tema Planejamento Familiar. 

2) Concepção de Saúde relacionada ao tema Tuberculose; 

3) Concepção de Saúde relacionada ao tema DST/AIDS; 

4) Concepção de Saúde relacionada a outros temas 

5) Comunicação na atividade educativa com a comunidade 

 
Logo em seguida foram sintetizados em 2 núcleos direcionadores: 

 
1) A Concepção de saúde e doença 

2) Comunicação na atividade educativa com a comunidade 

 
 Os dados foram analisados ressaltando as evidências que esclareceram 

cada questão levantada através de análise qualitativa das informações e dados 

obtidos.  

Durante a análise deste trabalho, observou-se os passos preconizados por 

Minayo (2004): 
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- Ordenação dos dados: mapeamento de todos os dados obtidos no trabalho 

de campo. 

- Classificação dos dados: pela leitura exaustiva e repetida dos textos, 

deixando-se impregnar pelo seu conteúdo, estabelecendo interrogações 

para identificar o que surgia de relevante para elaborar as categorias 

específicas. 

Durante todo processo de ordenação dos dados, a leitura do material 

aconteceu a todo momento. Formular categorias foi um exercício longo e altamente 

desafiador. Antes de chegarmos propriamente as “categorias”, passamos por dois 

períodos anteriores, ou seja identificamos as unidades de contexto e em cada uma 

delas as unidades de registro. 

As unidades de contexto referiam-se ao contexto do qual fazia parte a 

mensagem, ou como Franco (2005, p. 46) coloca: “é a parte mais ampla do 

conteúdo a ser analisado.” 

Uma vez estabelecido o contexto, identificamos as unidades de registro que 

se referiam aos elementos obtidos através da decomposição do conjunto da 

mensagem. Os registros puderam ser, assim, uma palavra, uma frase ou uma 

oração. 

As categorias emergentes em cada um dos núcleos direcionadores da 

investigação constituíram os resultados finais desta pesquisa que foram 

posteriormente discutidos com a literatura pertinente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .  R E S U L T A D O S  E  D I S C U S S Ã O  
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As categorias emergentes das unidades de contexto e suas respectivas 

unidades de registro foram detectadas a partir de dois núcleos direcionadores e 

geraram dois sub-capítulos: 

a) A Concepção de saúde e doença. 

b) A Comunicação na atividade educativa com a comunidade. 

 

5.1 A Concepção de Saúde e Doença 
 

Na análise deste núcleo foram encontradas 96 unidades de contexto e 130 

unidades de registro. Destas unidades de registros emergiram nove categorias: 

- Saúde como ausência de doença; 

- Doença como problema interno; 

- Doença como sintoma físico; 

- Doença como ameaça; 

- Doença como mito; 

- Doença como risco de morte; 

- Doença como fator depressor/ agressor 

- Doença proveniente de animais 

- Processo de Adoecimento. 

 
Percebemos pela leitura ao referencial teórico que a concepção de saúde 

vêm mudando no decorrer dos séculos, mas a busca de um diálogo com os sujeitos 

envolvidos no processo saúde e doença, mostrou que a população ainda mantém 

uma concepção de saúde como uma ausência de doença. 

Neste contexto, a saúde é vista como uma concepção ainda enraizada no 

modelo biomédico, a qual doença é tratada quando há um sintoma físico 

considerado culturalmente mais grave. 
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C2 “...Se tivé cum febre assim dá remédio se eu vejo que tá alta aí eu levo no 

Pronto Socorro, mais se num fô eu memo dô uma dipirona em casa, aí a febre passa 

e num parece mais...” 

C 26 “..Tem cri... tem mães aqui qui num si preocupa cus filho. Os filho fica 

jogado, os filho fica doente eles num tão não aí, só leva pro médico quando tá 

naquela situação crítica, eu conheço uma que todos os filho dela quando nasce tem 

que ir pra interná na Santa Casa...” 

 Sawaia (1994) comenta que, para a população em geral, a saúde é a cura 

das doenças e para controlá-las buscam recursos em seus valores e crendices 

populares. Passando o entendimento do corpo por uma simbologia, que 

discutiremos em outras categorias emergentes neste capítulo sobre concepção de 

saúde. 

As concepções de saúde e enfermidade estão  ligadas a valores culturais, 

sendo respostas para alterações básicas do afeto, do pensamento e do 

comportamento. Para os diversos  autores  estudados no referencial teórico, a teoria 

do sistema de sinais, significados e práticas populares, vem ampliando a semiologia 

popular da enfermidade no próprio conceito de saúde. Desse modo, o significado da 

experiência de adoecimento aparece como uma forma de construção simbólica, 

coletiva e compartilhada. 

Esta simbologia perpassa por aquisição de conhecimentos a respeito das 

informações recebidas da forma que as doenças se estabelecem no organismo 

humano.  

C27 (UR 39) “...Começô a aparecê várias mancha roxa no meu corpo e eu 

num sabia o que era, aí tive que i no médico, o médico falô ó cê tá tendo, cê tá ca 

pressão alta, cê tá ficando muito nervosa e isso daí, muita preocupação dentro de 

você e eu num sei explorá, é ... explodi essa preocupação, sabe?...” 
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Segundo Capra (1985, p. 315): 

“A saúde é realmente um fenômeno multidimensional, que envolve 
aspectos físicos, psicológicos e sociais, todos interdependentes [...] 
Essas múltiplas dimensões de saúde afetam-se mutuamente, de um 
modo geral; a sensação de estar saudável ocorre quando tais 
dimensões estão bem equilibradas e integradas.”  

O conceito de saúde varia de pessoa para pessoa: para alguns é o simples 

fato de poder exercer suas atividades diárias básicas independente de apresentar 

alguma doença enquanto para outros ter uma dor de cabeça significa não ter saúde. 

Isto aparece nos discursos analisados: 

C 16 “...Ah eu tô bem por que eu tô gorda, num vai fazê o exame num vai... tá 

loco quando vê já tá naquele estágio mais avançado aí...” 

Seja qual for o caso é indiscutível que para manter-se saudável o indivíduo 

precisa ter acesso ao atendimento médico regularmente, receber orientação de 

como deve se alimentar, em cada fase de sua vida, quais os procedimentos corretos 

ao apresentar sinais ou sintomas que demonstrem alguma enfermidade, seja para 

prevenção ou tratamento de alguma doença.  

Outra categoria relacionada ao conceito de saúde enfoca a Doença como 
problema interno, apontando para um conceito abstrato de saúde e doença. 

C 1”... Graças a Deus, graças a Deus ! Tudo perfeito, num tem pobrema de... 

negócio de pobrema interno nem nada. Graças a Deus...” 

C 41 ”... Os outros problemas é... tem muita gente que tem problema de 

respiração, problemas de depressão, a maioria do pessoal aqui tem depressão...” 

Os discursos citados representam a doença como uma perda relativa da 

imagem corporal interna, conhecida como consciência corporal, onde várias funções 

corporais tornam-se sintomas, que é um sinal que atrai sobre si a atenção, o 

interesse e a energia, pondo simultaneamente o fluxo natural e suave dos 

processos. Para Dethlefsen e Dahlke (2005), a doença é um estado do ser humano 

que indica que, na sua consciência, ela não está mais em ordem, ou seja, sua 

consciência registra que não há harmonia. Essa perda de equilíbrio interior se 
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manifesta no corpo como um sintoma. Sendo assim, o sintoma é um sinal e um 

transmissor de informação, pois, com seu aparecimento, ele interrompe o fluxo de 

nossa vida e  nos obriga a prestar-lhe atenção. 

Segundo Perkins (1938, apud COURA, 1992, p. 336), “saúde é um estado de 

relativo equilíbrio da forma e da função do organismo, resultante de seu sucesso em 

ajustar-se às forças que tendem a perturbá-lo. Não se trata de uma aceitação 

passiva, por parte do organismo, da ação, das forças que agem sobre ele, mas de 

uma resposta ativa de suas forças que agem sobre ele, mas de uma resposta ativa 

de suas forças operando no sentido de reajustamento”.    

Ambos os conceitos denotam a doença proveniente de um desequilíbrio 

orgânico interno o que leva a população em seu discurso buscar nos serviços a cura 

para o seu desequilíbrio. 

 Doença como sintoma físico é outra categoria apontada. Ao olhar para esta 

categoria percebe-se que tem relação com a categoria doença como problema 

interno, onde o sintoma aparece como uma exteriorização deste problema;  torna-se 

no entanto necessário ressaltar como categoria, pois alguns sujeitos em seus 

discursos tratam o sintoma como uma conseqüência de desequilíbrio com o 

ambiente externo e com os hábitos dos mesmos em relação a este ambiente: 

C 11” ...É, que que eu acho assim que quando a pessoa tá cum essa doença 

eu, eu já imagino logo é por que a pessoa começa a emagrecê né e tudo né ? Aí eu 

já desconfio logo, já penso logo é tuberculose, como a minha fia memo que eu tô 

falando pra vocês, né ? Eu, eu, eu... num tô sentindo assim que ela tá, magrinho... 

tem o médico que ela tá que ela tá que ela emagreceu muito, ela tem uma tosse 

muito assim estranha, né ?...” 

C 12” ...Sintomas ? Perda de fome, né ? É, emagrece também, a tosse, 

catarrão, um troço assim.” 
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Helman (2006, p. 118), traz uma explicação para estes discursos. Para ela:  

[...] quando muitas pessoas em uma cultura ou comunidade 
concordam sobre um padrão de sintomas e sinais e sobre sua 
origem, seu significado e tratamento, ele se transforma pertubação-
entidade ou doença popular, com identidade recorrente. A definição 
dessa identidade é menos precisa do que as definições das doenças 
médicas e é muito influenciada pelo contexto sociocultural em que 
aparece. 

A doença popular como as falas se apresentam, demonstram uma 

simbologia, ou melhor, uma semiologia popular. Além disso, o contexto cultural 

influencia o modo específico como as pessoas se comportam quando adoecem. De 

que forma comunicamos os nossos problemas de saúde, a maneira como 

apresentamos  nossos sintomas, quando e a quem recorremos para que nos preste 

a assistência, pelo médico, terapeuta ou curandeiro. Tudo isto é afetado pela nossa 

cultura (CAPRA, 1982). 

C 73”...Começô a aparecê várias mancha roxa no meu corpo e eu num sabia 

o que que era, aí eu tive que i no médico, o médico falô ó cê tá tendo, cê tá ca 

pressão alta, cê tá ficando muito nervosa e isso daí, muita preocupação dentro de 

você  e eu num sei explorá, é... explodi essa preocupação, sabe ? Eu fico na minha 

quieta assim... sem, sem sabê o que falá, às vezes eu tô rindo, conversando cum 

você, mais só dentro de mim tô preocupada e aí começa a aparecê aquelas 

mancha. Às vezes eu fico preocupada assim até cum os... de dentro de casa mais, 

meus filho tão na creche mais eu fico preocupada cum eles do mesmo jeito. E eu 

num sei como assim como eu posso mudá isso, por que levá no médico eu levo, me 

cuidá eu me cuido, mas isso num é o bastante, a gente tem que si... si uni, a gente 

tem qui i no médico todo mundo vai, mas que que adianta você i no médico se 

consultá, se você num muda a sua rotina dentro da sua casa, cê tem que tá 

mudando pra vê se... se melhora em alguma coisa....” 

A cultura na qual crescemos ensina-nos a perceber e a interpretar as diversas 

mudanças que ocorrem através do tempo em nossos corpos e nos de outras 

pessoas. Aprendemos a distinguir um corpo jovem e um velho corpo doente de um 

saudável, um corpo apto de um deficiente; aprendemos também definir uma febre de 

uma dor, um sentimento de falta de graça ou de uma ansiedade; a entender que 
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certas partes do corpo podem ser expostas; outras não, e a ver certas funções do 

corpo sendo socialmente aceitas e outras moralmente impuras (HELMAN, 2006). 

Porém nos discursos aparece Doença como sintoma físico não sendo 

percebida como uma ausência de controle de saúde, sendo sempre associada a 

presença de um ou vários sintomas: 

C 34 “...Ah os sintomas da tuberculose é tossir direto, ela tá com uma tosse 

que num pára mais, ela tá tossindo dia e noite já faz o que, já faz uns dois meses 

acho que ela tá com uma tosse direto, que ela veio pra cá em junho, tosse direto...” 

Para Santos et al. (2007), os signos do corpo dependem das interpretações 

dos sujeitos de acordo com a realidade do experiência do adoecer, tornando um 

fenômeno singular e ao mesmo tempo plural do existir humano. 

C 60 Por que a gente chama, ó. Tem um Senhor que tá cum tube... 

tuberculose, ele tá tomando pinga vai morrê mais rápido, tem outra que tá cum AIDS 

tá usando droga por que sabe que vai morrê assim, tem né ? Mas tem o coquetel 

que ajuda uns 3, 2 anos, mas num qué, qué i logo pra buraco. Ele num ajuda... 

C 54 mais assim a casa em si é muito fechada cê pode vê qui qui nem janela 

tem, algumas tem janela qui é arejada, outras é bem abafada, né? Pega uma gripe, 

né? E aqui eles também tem, tem mexe cum muita droga muito a bebida, né ? E aí 

acho que junta uma coisa junto outro, né? E aí pega uma gripe. Mais aí deixa de i no 

médico que vai tomá mais uma e aí aquilo vai transformando numa doença maior, 

né? 

Encontramos ainda, outra categoria na fala dos entrevistados: “Doença 
como ameaça”. Nesta categoria, ameaça é expressa como um significado da perda 

da vitalidade denuncia de comportamentos sociais não aceitos, atitudes individuais 

culturalmente  inadequadas para manutenção da saúde. 

As doenças graves ou de risco (tais como câncer, doença do coração ou 

AIDS) são doenças populares consideradas metáforas, devido causar terrores na 

vida cotidiana. São compreendidas pela população como doenças cujo tratamento 

não é muito bem sucedido, fazendo com que a sociedade atribua como “desnatural” 

social ou moralmente errado. Nos dois últimos séculos, a sífilis, a tuberculose e o 
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câncer foram usadas como metáforas contemporâneas para o mal. Sendo também 

consideradas pela sociedade como uma força demoníaca que destrói gradualmente 

a sociedade (HELMAN, 2006). 

A compreensão do adoecer vai além das narrativas das falas; devem ser 

compreendidos os recortes de uma realidade que os contém. A medida que 

trilhamos caminhos além das falas percebemos que há uma articulação entre a 

experiência de ser doente e o que representa a doença dentro da comunidade. 

Gomes et al. (2002), tratam esta representividade da doença pelos sujeitos 

envolvidos por dois pontos de vista clássicos: doença- sujeito e doença- sociedade. 

No primeiro ponto, trata da experiência subjetiva do doente e no outro trata dos 

comportamentos sócio-culturais ligados à doença. A compreensão deste processo, 

exige um movimento de interpretação e releitura dos discursos através de um 

feedback. Para os autores, a doença age como um fator de ruptura de um fluxo 

cotidiano, fazendo com que a pessoa enferma e seus familiares necessitem de nova 

reorganização das suas vidas diárias. 

A representividade da doença em algumas  falas encontradas aponta uma 

nova categoria:  Doença como mito. 

C 25 “...Que a nicotina ficô entupido uma veia do coração, aí o coração parô 

parece...” 

Para comentarmos sobre esta categoria tive que observar e analisar vários 

conceitos sobre mito. Como já enfatizado no referencial teórico, Palma (2007, p. 

2209),  comenta que representa um desafio e um fascínio estudar mito. Para o autor,   

“Mito é uma narrativa imaginária, de caráter fabuloso ou alegórico, sobre fatos 

passados, transmitida oralmente, podendo apresentar personificados objetos ou 

acontecimentos.” 

 Para ela, também é uma forma de preservar, na memória dos povos, um 

determinado valor ou, então, de atribuir-lhe um significado. 

UR 73 “Qui é a tuberculose? Bom, eu acho Qui a turberculose, eu acho qui é 

a gripe mal curada, né? Aquela gripe que você, cê pega e depois você deixa e ela 

vai né até se torná uam tuberculose, acredito qui seja isso.” 
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A doença é um fator de estresse que gera medo da finitude que é o morrer. 

Doença como risco de morte  aparece como categoria nos discursos dos 

entrevistados. 

Para Helman (2006, p. 215), “as enfermidades são freqüentemente 

interpretadas como reflexos de estresse ou de ruptura do tecido social [...]”. 

C 60 “...Por que a gente chama, ó. Tem um Senhor que tá cum tube... 

tuberculose, ele tá tomando pinga vai morrê mais rápido, tem outra que tá cum AIDS 

tá usando droga por que sabe que vai morrê assim, tem né ? Mas tem o coquetel 

que ajuda uns 3, 2 anos, mas num qué, qué i logo pra buraco. Ele num ajuda...” 

Bellato e Carvalho (2005) consideram que o ser humano é o único animal que 

sabe que irá morrer em toda a sua existência. O medo da morte ocasiona um vazio 

diante da vida e a doença, para o indivíduo, é a certeza que este vazio está bem 

próximo. As autoras fazem a observação que o ser humano no decorrer da sua 

história, vêm tornando a morte mais individual e exteriorizada (ocorre no hospital), o 

que denota mais ainda o temor da finitude e das perdas materiais e imateriais. Para 

algumas sociedades, o processo de adoecer e morrer são formas naturais de 

acontecimentos diante da vida. 

O medo da morte é uma característica do mundo ocidental, capitalista, onde o 

acúmulo de bens conceituam a doença como uma perda produtiva, como uma perda 

de perspectivas podendo levar a interrupção total da vida. 

C 28 “...por que se num usá o preservativo vai acontecê o que, vai criá uma 

doença, dependendo da doença cê pode até morrê e aí ?...” 

Doença como fator depressor/agressor também aparece na fala dos 

entrevistados: 

C 42  “...Ah meu marido é um que tem depressão, entendeu? O dia que ele 

num pode trabalhá por que a pressão dele tá alta, ele fica compretamente cego que 

nem tá agora, compretamente cego. E aí entra em depressão por que num pode 

trabaiá e fica doente, num come, num qué... às vezes num levanta da cama e tem 
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muita gente assim aqui, só que tem gente aqui que a depressão, muita gente é... é... 

como é que eu vô dizê ?...” 

Todos os fatores que envolvem mudanças importantes nos padrões de vida 

geram fatores estressantes. Muitos pesquisadores estudam como estes fatores 

estressantes interferem na saúde mental e física do indivíduo, como determinadas 

crenças e valores culturais podem aumentar o número de fatores estressantes. No 

mundo ocidental, o fato da impossibilidade de acompanhar as pessoas no círculo de 

relações em termos de posse de símbolos e objetos de consumo resulta em 

estresse subjetivo. Helman (2006), denomina este fato como efeito nocebo (da raiz 

latina noceo, sofro de dor) que é o feito negativo sobre a saúde produzido por 

crenças e expectativas. 

Um dos termos utilizados pela população em geral para o sofrimento do 

estresse é a expressão agressão. 

C 44 “... É agressiva. Faz eles tá brigando cum todo mundo, o meu marido é 

calmo, mais a maioria aqui é, a depressão, a depressão é...” 

Um dos grandes problemas de saúde  também encontrados nas falas é o 

controle de animais domésticos como cães e gatos. Percebe-se um grande número 

de cães e gatos na comunidade estudada. Isto se dá pelo alto número de ratos 

devido ao lixo depositado no ambiente da comunidade tanto pelos recicladores como 

pelo desleixo da população. 

Estes animais segundo os próprios discursos dos moradores não possuem 

um controle de saúde, trazendo para a população doenças, emergindo assim a 

categoria Doença proveniente de animais: 

C 75 “...Sabia Eliane ? É vem de cachorro, gato, né?  Que aqui tem mais 

cachorro do que gente, né ? Tem mais cachorro do que gente aqui!..... 

...É, por que aonde cê vai cê pisa no cocô, pisa no mijo dele, né? O médico já 

falô comigo pra num pisá que pega... contamina. Então, aqui tem muito, aí o ar que 

a gente respira aqui é o que, né ? Poluído pelos animais...” 
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C 76 ”... Disse que acabô de tomá remédio ontem, ela falô: nossa esse bicho 

é resistente, tá sempre dando reagente, sempre dando reagente, eu falei não minha 

gente eu cuido ! Passo no AMA, passo nas clinica, passo no posto, tá entendendo ? 

Eu não consigo matá...” 

Um dos discursos da população sobre a necessidade de um maior controle 

dos animais domésticos dentro da comunidade,  é  a contaminação que algumas 

crianças e adolescentes pelo toxocara. Muitas vezes, as verminoses ainda são 

tratadas pela população como uma doença “normal” para a idade, levando uma falsa 

interpretação da população que apenas basta ter higiene. 

Em um estudo realizado por Biondo et al. (2005), sobre o controle de 

zoonoses de Curitiba e região metropolitana, ressalta-se que o crescimento 

desordenado na população de cães e gatos traz problemas de saúde pública e 

animal. Um dos pontos importantes é a falta de conscientização da população em 

relação aos programas de castração proporcionados pelas zoonoses.  

C 83 “... eu num gosto de saco de lixo na porta, dentro de casa, mas se o dia 

eu gosto que barraco, que aqui num é casa é barraco, tem que limpá, aquele rato 

vem, faz coco dentro de casa, então se a gente pudesse tratar aquilo mais limpo, 

seria melhó pra nóis, mas nóis num tinham condições... e assim... e o que tem muito 

aí é rato e cachorro que faz fezes na porta da gente...” 

Lima et al. (2007, p. 43), comentam que a relação entre homem e animal, por 

estar cada vez mais próxima, tem ocasionado doenças entre os seres humanos. 

Segundo estes  autores: 

Determinantes culturais contribuem na determinação, difusão e 
manutenção de doenças como o hábito de levar animais para que 
façam suas necessidades fisiológicas em vias públicas, o jogar lixo 
nas ruas ou em canaletas, o acúmulo de entulhos em quintais e a 
utilização de terrenos baldios como depósitos de lixos, são exemplos 
de hábitos culturais comuns em comunidades pobres em países em 
desenvolvimento.” 

Lima et al. (2007) salientam que alguns estudos sobre o conhecimento da 

população sobre as zoonoses é muito superficial, mesmo quando há casos dentro 

da comunidade, pois muitas vezes, não é utilizada esta identificação para 
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esclarecimento de dúvidas e mudanças de comportamento perante o problema. 

Ressaltam que a conscientização e o esclarecimento da comunidade urbana sobre 

as zoonoses é primordial para o seu controle. 

O entendimento da população sobre a existência de um Processo de 
Adoecimento aparece em algumas falas. Um dos fatores envolvidos no processo de 

adoecimento é o ambiente externo, percebido pelos entrevistados que apontam o 

potencial  de intervenções realizadas pela própria população na diminuição da 

suscetibilidade a várias doenças.  

C 30  “...É, esse... esse menino meu que foi pra lá tem bronquite, né ? Então 

direto ele fica atacado, por que também divido a sujeira, por que é muito sujo aqui 

esse local, muito sujo mesmo e agora com o pessoal vindo a campanha aí pa limpá, 

é que melhorô um pouco mais os rato aí atrás são tudo...” 

A literatura nos mostra que através da linguagem cultural,  o conhecimento 

sobre vários aspectos das experiências vividas são transmitidos de pessoa para 

pessoa. A educação em saúde mais uma vez passa por um diálogo entre população 

e profissionais de saúde onde a linguagem  perpassa pelo conhecimento de ambos 

sobre determinado aspecto para intervir no processo do adoecimento. Podemos 

perceber  estes fatos sociais nas concepções do processo de adoecimento nos 

discursos da população estudada. 

Percebe-se pelas falas que saúde não é um conceito abstrato para a 

população, mas é definida no contexto histórico e determinada pela sociedade em 

um dado momento de seu desenvolvimento, devendo ser conquistada pela 

população em suas lutas cotidianas. 

C 10 “... Ah, eu acho que tá muito arriscado, cum água parada a gente num tem 

água, a gente pega no galão, a gente num tem como cobri, pode gerá um foco da dengue, 

né ? Então... tem pessoas que tem tuberculose, tem pessoas que tem AIDS, tem tudo 

misturado entendeu ? A gente num sabe quem tem quem num tem, entendeu ? É arriscado 

pás criança, por causa da lama, do barro, as criança... é barraco venta às vezes pega 

pneumonia, bronquite, é muita coisa aqui dentro, entendeu ?...” 

A população investigada percebe a importância da educação na preservação 

da saúde. 
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C 4 “... Eu acho qui aí é a educação também vai de casa, né ? Vai a 

educação não qui isso, né? Começa em casa, mais aí depois ela tem qui sê 

acompanhada, então assim, eu acredito assim qui as meninas daqui elas num, né ? 

Acho qui quando chega numa fase assim do estudo, né ? Para, para tudo né aí 

descobre outras, aí descobre outras, né outras coisas, né?...” 

Como prática social, a Educação para a Saúde deve ser compreendida como 

processo de transformação, que leva os indivíduos a desenvolverem uma visão 

crítica a respeito de suas condições, estimulando-os ao gerenciamento de seus 

recursos pessoais e institucionais e à adoção de soluções específicas, tanto 

individual como de comunidade (BRASIL, 1992 apud MENDES, VIANNA, 2000). 

Segundo Brandão (2006, p. 35),  a educação  “é um meio pelo qual o homem 

(a pessoa, o ser humano, o indivíduo, a criança, etc.) desenvolve potencialidades 

biopsíquicas inatas, mas que não atingiriam a sua perfeição (o seu amadurecimento, 

o seu desenvolvimento, etc.) sem a aprendizagem realizada através da educação.” 

Freire (1983), sempre coloca em suas obras que os saberes populares são 

construídos através de suas experiências comunitárias. Esta prática social, que irá 

trazer as metamorfoses  dos hábitos, costumes, valores ou melhor a transformação 

gradual da visão de mundo em relação a saúde individual e comunitária. O 

depoimento abaixo mostra, no entanto, falhas neste processo. 

C 3 “... Aí a médica Rute encaminhô falô Dona Isis [Não tenho certeza com 

relação ao nome] a Sra. gostaria de fazê planejamento familiar, eu falei gostaria, né 

? Eu fiz tudo direitinho, com uma semana eu ganhei o diploma, assinei tudo levei lá 

no Pérola Byington, cum... só faltava fazê o eletro, aí eu peguei deixei lá nunca mais 

eu voltei. Eu tava cum 40, 40 ano na época...” 

Alves (2004)  ressalta a importância de movimentos de Educação Popular em 

saúde; para ela, através esta estratégia busca-se a explicitação e compreensão do 

saber popular. Esta estratégia têm que sempre levar em conta a cultura da 

comunidade que vai ser trabalhada. A cultura com suas crenças, valores e 

representações sobre o comportamento diante do processo saúde – doença. 



R e s u l t a d o s  e  D i s c u s s ã o  | 54 

 
 

 

É consenso na literatura a correlação do saneamento básico com a 

ocorrência de morbimortalidades. O acesso ao saneamento básico é considerado 

um fator importante no desenvolvimento socioeconomico e na qualidade de vida das 

pessoas.  A  Doença como agressão ambiental,  aparece como uma subcategoria 

onde as agressões do meio ambiente são  consideradas pela população como fator 

ambiental relevante no processo de adoecimento. 

C 23 “...E é o seguinte, as pessoas se, se por exemplo aqui tá sujo, se aqui 

tivé sujo e do outro lado num tivé, aqui vai vim rato, então aqui vai te, vai tê doença, 

na outra casa num vai tê, mas conforme o lixo vem aqui os ratos também vai pra 

outra casa. Então acho que cada um divia vê a sua higiene, o seu comportamento e 

limpá a sua sujeira pra num tê rato, tinha que tê uma encanação, por causa das 

crianças, não é nem por causa dos adultos, mas por causa das crianças, dos idosos, 

por que a gente tem dia aqui que as pessoas passam até mal, só de bebe água. 

Tem muito...” 

As narrativas inferem experiências a processos  de  aprendizagem sobre o 

processo de adoecimento onde a ação comportamental adotada pelas pessoas 

buscam intencionalmente a compreensão da doença ocasionada por conseqüência  

do desleixo. 

A combinação de fatores ambientais acrescido com o desleixo interagido aos 

fatores culturais demonstrados em algumas falas determinam a manutenção da 

saúde na visão da população estudada.  

 

5.2 A Comunicação na atividade educativa com a comunidade 
 

Na análise das entrevistas  a partir deste  núcleo direcionador  encontramos   

37 unidades de registro apontando dificuldades de comunicação nas atividades 

educativas desenvolvidas com a comunidade das quais emergiram duas grandes 

categorias: 

1. Insucesso na operacionalização da atividade educativa 

2. Perspectiva transmissiva/ doadora  e unilateral do processo comunicacional 
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Não existem praticamente menções a atividades bem sucedidas de 

comunicação com a equipe de saúde, apesar de um reconhecimento da população 

relacionada com algumas iniciativas que significaram um avanço nas condições de 

saúde locais. 

UR-30... por que é muito sujo aqui esse local, muito sujo mesmo e agora com 

o pessoal vindo a campanha aí pa limpá, é que melhorô um pouco mais os rato aí 

atrás são tudo... 

Observamos que alguns entrevistados apresentam em suas falas  uma 

ênfase mais assistencialista no processo,  caminhando para  uma perspectiva de 

atendimento pontual e não uma atividade educativa com finalidade maior de 

promoção/prevenção. 

UR- 8 ...Tá vindo aí, às vezes vem um médico examiná  as pessoa nas casas, 

agora que tá melhorando um pouco e foi aí que melhorô um pouco, mais... 

Este  discurso  traduz uma concepção predominante  em relação ao 

paradigma biomédico para dar conta da saúde da população. O significado desta 

ação está enraizada na concepção do papel do profissional da saúde, no caso, o 

médico, como um solucionador ou minimizador de problemas de saúde 

diagnosticados. 

 O assistencialismo gera  uma aproximação do profissional ao encontro do 

cliente, propiciando um fortalecimento pessoal dos seres humanos com quem 

interagem. A doença é uma experiência que não se limita à alteração biológica pura, 

mas esta lhe serve como substrato para uma construção cultural, num processo que 

lhe é concomitante. Neste sentido,  a comunicação como instrumento básico para 

qualquer consulta deveria propiciar diálogo gerando um pensar crítico. 

Para Valla (2000), as redes sociais são um caminho para esta prática, para 

isto temos que desenvolver mecanismos e instrumentos que passem pelo 

assistencial sem se tornar assistencialista, paradigma consolidado em nossa cultura. 

Insucesso na operacionalização da atividade educativa  ocasionando falta de 

estabelecimento de um processo comunicacional com a população é uma categoria 

muito presente nas falas dos entrevistados. 
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Nesta categoria foram identificadas 3 subcategorias: 

- falta propriamente dita de atividade educativa 
- falta de divulgação  da atividade educativa. 
- Recusa na participação da atividade educativa  
A falta propriamente dita de atividade educativa é expressa  nas falas abaixo: 

UR-6 ...Só que o pobrema lá é que elas não vão lá. Eles tem que vim aqui, 

cunversá, reuni, pegá... cunvencê elas a fazê. Por que num dá... 

UR-21... Era pra eles vim fazê um exame de tuberculose, ninguém veio, teve 

uma Sra. cum tuberculose, tuberculose gorda. Ela tava lá no... e veio pra cá deve 

fazê uns seis meses que tá aqui na mesma época que a gente veio pra’qui, não veio 

ninguém fazê os exame, nem o povo do prédio ali, ninguém fazê os exame e num, 

num... tinha conta, num dá... a saúde num tem por interesse... 

A necessidade de ampliação da  visão com relação ao outro com o objetivo 

de promover saúde, estimulando o auto-cuidado e a auto-estima  e tornando a 

prática de saúde não mecanicista e unilateral mostra-se premente. Hoje há 

necessidade das práticas educativas estarem mais próximas da população, onde os 

serviços de saúde devam estar inseridos na realidade das pessoas e se adequar de 

forma mais socializada e humana, percebendo que a população tem saber e um 

saber que deve ser relevante para união de esforços para  que se chegue a um bem 

comum. 

Não podemos ignorar a comunicação que, na visão socioantropológica, trata-

se de um sistema de trocas, onde a percepção do indivíduo desempenha um papel 

relevante na resolução dos problemas de saúde. 

Para Fiorin (2003), a informação é uma de comunicação que produz um 

sentido, onde o destinatário transforma esta linguagem num instrumento de 

libertação ou de opressão, de mudança ou de conservação. 

A visão de mundo trazida pela fala acima, demonstra que a sociedade 

necessita de orientações mais próximas a sua realidade, onde inúmeras questões 

de saúde devem ser explicadas para a população. Pode ser que o surgimento desta 

categoria neste  discurso deve-se  a necessidade de escutar a população, de 
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desocultar suas verdades, desmitificar suas farsas, valorizar o indivíduo,  considerá-

lo como sujeito.  

A população  apresenta  também, uma sensação e percepção que a realidade 

deveria ser diferente em relação aos programas de educação em saúde  atuais, 

ressentindo de falta de divulgação do procedimento educativo. 

UR-3.. Então, qué dizê eu acho que deveria que tê uma divulgação, ou seja, 

comunicá os moradores, não, todo fim de semana a gente vai passá, ou seja, fica ali 

na frente com uma mesa, cês podem pegá a vontade, o que for. É, o que eu saiba é 

isso aí e tem que tê divulgação... 

A comunicação é um processo que se realiza nas interações humanas, no 

qual partilham-se e compreende-se idéias, podendo ser um recurso valoroso na 

relação de ajuda. Através da divulgação de instrumentos educativos como fonte de 

acesso a informação é muitas vezes a pré-condição para que o diálogo ocorra de 

forma democrática entre emissor e receptor. 

Ao lado das dificuldades até então apontadas, os entrevistados ressaltam 

também,  impecilhos nos desdobramentos de processos educativos desenvolvidos 

em virtude de recusas na participação por parte da população.  Apontam  uma 

grande descrença na participação de seus representantes no processo educativo de 

cidadania e representação popular. 

UR-9...Eu fiz tudo direitinho, com uma semana eu ganhei o diploma, assinei 

tudo levei lá no Pérola Byington, cum... só faltava fazê o eletro, aí eu peguei deixei lá 

nunca mais eu voltei. Eu tava cum 40, 40 ano na época. ... 

UR-19...Vinheram acho que foi do PSF, vinheram, fizeram palestra sobre 

AIDS, sobre a situação da mulher, do sífilis, HIV, vieram fazê palestras poucas 

pessoas foram ouvi, vô querê sabe por que ? Vô morrê. Elas num ligam entendeu 

?... Elas num ligam pra saúde delas ?...Não... Nem um pouco ... 

Diferentes razões são apontadas para esta recusa na participação desde 

medo e não priorização à falta de compreensão da mensagem trazida. 
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UR-18 ...Por que tem uns quando viesse vocês já se esconde, né ?... Já se 

esconde por que num qué conversá, por que num qué falá, num sei por que, né ?.. 

Medo do que ? De falar... 

UR-20 ... Então por isso a gente fala com as pessoas, mas as pessoas, num 

num compreende, as pessoas num qué intendê o qué bom pra elas... 

O verticalismo na direção dos  programas e o desconhecimento da 

contribuição popular podem excluir o processo de participação e organização das 

comunidades ao redor de suas necessidades de saúde. Assim muitas vezes, a ação 

é percebida como estranha à comunidade, gerando passividade, fazendo com que a 

população não se aproprie e não se comprometa com os programas. 

A segunda categoria apontada pelos entrevistados como dificuldade de 

comunicação nas atividades educativas desenvolvidas com a comunidade é a 

perspectiva transmissiva/doadora e unilateral dos processos comunicacionais. 

UR-2... todo fim de semana tem isso e tem o, geralmente eles dão o 

folhetinho explicando, né as doenças. Fora isso também a gente num tem  

UR-10...aqui vocês vem dá a palavra, né ? Dá escrito o que que é, basta a 

gente entendê e não só ouvi mais guardá também, procurá... fazê, né ?... 

A colocação acima demonstra uma ação não dialógica, bidirecional, com 

certeza, não favorecendo a transformação da realidade (ALVES, 2005) . 

Por outro lado, nestes depoimentos fica evidente a comunicação como uma 

informação, estabelecendo uma relação comunicacional de via de mão única, 

contradizendo a forma dialógica tão discutida por diversos autores no 

estabelecimento de uma relação comunicacional. 

Para Freire (2005), quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina 

ao aprender. Bordenave (1982) refere que a comunicação é um produto funcional da 

necessidade humana de expressão e relacionamento. Sendo assim é um grande 

desafio para a política de promoção à saúde, o desenvolvimento de ações e práticas 

educativas que estimulem a população à participação com o objetivo de melhoria do 

diálogo entre os sujeitos envolvidos. É nos princípios norteadores de educação em 
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Saúde e na facilitação do acesso ao conhecimento que vamos encontrar os 

fundamentos da boa prática em Saúde; os “instrumentos mentais” para compreender 

a complexidade do viver e para agir sobre a realidade de forma efetiva, numa 

dimensão que articule os diferentes conteúdos a ser aprendidos no decorrer da vida, 

atribuindo significado a suas diversas nuanças afetivas, cognitivas, sociais, éticas e 

morais (NICOLETTI, 2005). 

Quando no diálogo não é valorizado o conhecimento e a criatividade do outro, 

reduz a inteligência humana à capacidade de ações repetitivas, mecanizadas, 

burocratizadas inibindo-se a capacidade de questionar e refletir sobre algo que está 

sendo evidenciado pelo conteúdo do diálogo (SOARES, 2001). 

UR-6 ...Só que o pobrema lá é que elas não vão lá. Eles tem que vim aqui, 

cunversá, reuni, pegá... cunvencê elas a fazê. Por que num dá.. 

UR-7...Esse convencê é um diálogo, seria ?... 

... É conversando, mostrando que tá sendo perigoso... por que isso aqui ó tem 

rato, tem escorpião também o chão vive cheio, num tem... aquele prédio mesmo... 

eu num, eu inclusive saí dali que eu não agüentei mais. 

Teixeira (2003) trata deste assunto quando conceitua o papel do acolhimento 

diálogico como um eixo central que parte do primeiro encontro com o serviço de 

saúde devendo,  neste primeiro momento, ser o diálogo orientador sobre o 

conhecimento das necessidades dos usuários.  

Freire (2005) refere que a comunicação é dada de forma horizontal, 

participativa, dialógica e comunitária. O diálogo é tratado como um eixo central que 

possibilita a interação democrática do emissor com o receptor, onde a participação 

de ambos integra seus participantes na emissão e recepção da mensagem. 

É salientada a importância de ações mais efetivas e participativas junto a 

comunidade através de lideranças que fazem parte da população local onde torna-

se facilitador no diálogo entre profissionais de saúde e população diante dos 

objetivos dos programas apresentados.  
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Os programas e projetos de saúde, com freqüência, não estão inseridos nos 

planos de desenvolvimento local, são oriundos do sistema de saúde e realizados à 

margem da população organizada.  

Para Freire (2005), o diálogo é saber o que o outro também tem a 

acrescentar. Portanto deve-se respeitar a opinião do outro, seus símbolos, suas 

crenças e seus ideais. A humanidade através da comunicação e linguagem 

simbólica transmite suas experiências e visões de mundo. Assim, o homem é capaz 

de projetar, prever e interpretar suas experiências vividas por meio de um discurso 

significativo travando com o mundo uma relação dotada de significado e sentido. A 

diversidade cultural remete ao pensamento que não existe igualdade social e sim 

maneiras diferentes de pensar e visualizar o mundo, levando a uma ótica de 

valorização do receptor na construção de significados das mensagens. 

A criação de ambiente grupal e dialógico entre algumas ações de saúde 

favorecem a troca de saberes e concepções que é de grande relevância no 

feedback construtivo proposto. Isto remete a necessidade de comprometimento e 

participação com o processo. Os relatos abaixo apontam nesta direção. 

UR- 40... Em i até lá e é isso que essas menina num faz. Daí elas acha que 

num tem necessidade de i lá, elas acha que o pessoal de lá tem que vim aqui. Num 

é assim e elas num gostam. 

... Eu acho viesse mais... como é que eu vô dizê, uma assessoria, né? 

A organização programática da educação em saúde, onde ensinar não é 

apenas transferir conhecimentos, deve  criar possibilidades para a sua produção ou 

sua construção. O conteúdo programático imposto pelos programas, quando há 

diálogo, torna-se mediador das percepções da realidade e da diversidade das visões 

de mundo sobre determinados temas envolvidos no cotidiano da vida dos sujeitos 

envolvidos propondo novos significados ou tornando mais evidente os que já 

existem. 

Hoje há necessidade de práticas educativas voltadas para o saber popular, 

para que intervenções em saúde, como evidencia o discurso acima citado, seja  
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mais socializada e humana através de um processo dialógico, bidirecional e 

democrático favorecendo  a melhora da qualidade de vida dos sujeitos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 .  C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S  
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O campo demonstra através das narrativas apresentadas pelos entrevistados 

uma necessidade de um processo dialógico mais voltado para realidade social e 

cultural da comunidade investigada. 

Diante da falas, percebe-se também uma concepção do processo saúde e 

doença voltada para o modelo biomédico, apesar da atual estratégia de promoção à 

saúde proposta pelo SUS (Sistema Único de Saúde), como um dos mecanismos que 

reduzam a vulnerabilidade aos agravos a saúde. A doença não é percebida como 

uma presença de controle de saúde e sim como uma ausência de sinais e sintomas.  

Esta realidade fica evidenciada através das percepções da comunidade, 

demonstrando que a comunicação estabelecida nas atividades educativas devem 

considerar a cultura existente em relação a tempo, espaço e lugar.  

Observa-se que, quando a informação é veiculada, o processo dialógico só é 

estabelecido se a comunidade entende a linguagem usada pelo profissional de 

saúde. 

 Diversas falas denotam, ainda, um saber narrado, transmissivo e 

memorizador, o que nos remete à reflexão proposta por Freire: o potencial que 

temos de transformar um ser humano  em sujeito mais crítico e reflexivo. 

A educação através do diálogo revela uma comunicação em significados, 

investiga saberes gerando uma aproximação entre os sujeitos envolvidos.  

Outro ponto importante que encontramos em alguns diálogos é a busca da 

população de um equilíbrio externo ambiental e de práticas de educação em saúde 

voltadas para a realidade da população. 

A proposta de um manual orientador, reflexivo e norteador das práticas  

educativas em saúde a partir dos dados desta pesquisa pretende, em uma última 

instância  estimular o diálogo e a escuta ativa do profissional de saude com a 

comunidade Favela do Moinho.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 .  A N E X O S  

 



A n e x o s  | 65 

 
 

 

ANEXO 1 – Roteiro de Entrevista 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1) Na sua opinião, como está a saúde por aqui, na Favela do Moinho? 

2) Quais os principais problemas existentes por aqui? 

3) Na sua opinião, têm muita Tuberculose por aqui? Por que? 

4) O que é tuberculose para o senhor (a)? 

5) Muitas mulheres bem jovens aqui estão grávidas,  qual sua opinião com relação 

a isto? 

6) Na sua opinião, o que significa planejamento familiar? 

7) Na sua opinião o que significa ter saúde sexual? 

8) Já ouviu falar das doenças sexualmente transmissíveis? 

9) Aqui na Favela comenta-se sobre estas doenças? 
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ANEXO 2 – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu , Eliane Cristina Pegoraro Heredia  mestranda do CEDESS/, estou realizando um 

trabalho de pesquisa como requisito para obtenção de título de mestre, cujo título do 

é: A Educação em Saúde como Processo Dialógico: ouvindo a comunidade da 
Favela do Moinho.  O objetivo do estudo é investigar a linguagem da comunidade 

da Favela do Moinho no processo dialógico da educação em saúde.  Serão 

gravadas entrevistas através de um  roteiro de perguntas abertas. Suas respostas 

para entrevista serão uma valiosa colaboração, pelo qual agradeço 

antecipadamente, e me coloco à disposição para esclarecimentos de eventuais 

dúvidas. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas.  O principal investigador é 

Sra. Eliane Cristina Pegoraro Heredia, que pode ser encontrada na rua Vitorino 

Carmilo 599;  celular (11) 7608-6959 e telefone 3826-0096. Se você tiver alguma 

dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP)-Rua Botucatu, 572- 1º andar-cj 14, 5571-1062-E-

mail:cepunifesp@epm.br.   

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continudade de tratamento na 

Instituição. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 

pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente. Direito de ser 

mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa, quando em estudos 

abertos como no caso. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo 

exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 

orçamento da pesquisa. 

É compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente 

para esta pesquisa. 
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, sobre o estudo “A Educação em Saúde como Processo 

Dialógico: ouvindo a comunidade da Favela do Moinho”. 

Eu discuti com a Sra Eliane Cristina Pegoraro Heredia, sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 

os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso tratamento 

hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo 

e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa 

Ter adquirido, ou no meu atendimento neste serviço. 

        

 

__________________________________________________        

Data___/___/______.                                          

Assinatura do paciente ou representante legal       

 

_____________________________________        Data __/__/___. 

Assinatura da testemunha  (para casos de pacientes menores de 18 anos, 

analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência auditiva ou visual) 

 

_______________________________________Ass. do pesquisador 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

Uma cópia deste impresso, devidamente assinado, será entregue ao sujeito e uma 

segunda cópia será guardada com o investigador. 
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ANEXO 4 – Análise de dados 
 

UNIDADE DE CONTEXTO 
UNIDADE DE 
REGISTRO NÚCLEO 

CATEGORIA
S Sub-categorias 

  UC 1 Graças a Deus, graças a Deus 
! Tudo perfeito, num tem pobrema 

de... negócio de pobrema interno nem 
nada. Graças a Deus. 

UR 1 Tudo perfeito, 
num tem pobrema 
de... negócio de 
pobrema interno 

nem nada. 

Doença 

Doença como 
problema 
interno 

(conceito 
abstrato) 

 UC 2 Meus filho memo falá a 
verdade o único que eu passo memo 
no médico pediatra é aquele ali, mais 
os outro eu nunca fui passá assim no 
pediatra, por que tudo cum saúde, né 
? Eu sempre eu corri cum eles, né ? 
Se tivé cum febre assim dá remédio 
se eu vejo que tá alta aí eu levo no 
Pronto Socorro, mais se num fô eu 

memo dô uma dipirona em casa, aí a 
febre passa e num parece mais. 

UR 2 eu nunca fui 
passá assim no 

pediatra, por que 
tudo cum saúde, né 

? 

Saude como 
ausencia de 

doença 

Saude como 
ausência de 

doença 

  UC 3 Aí a médica Rute encaminhô 
falô Dona Isis [Não tenho certeza 

com relação ao nome] a Sra. gostaria 
de fazê planejamento familiar, eu falei 

gostaria, né ? Eu fiz tudo direitinho, 
com uma semana eu ganhei o 

diploma, assinei tudo levei lá no 
Pérola Byington, cum... só faltava 

fazê o eletro, aí eu peguei deixei lá 
nunca mais eu voltei. Eu tava cum 40, 

40 ano na época.  

UR 3 Eu fiz tudo 
direitinho, com uma 
semana eu ganhei o 
diploma, assinei tudo 

levei lá no Pérola 
Byington, cum... só 
faltava fazê o eletro, 
aí eu peguei deixei lá 
nunca mais eu voltei.

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

A importância da 
educação na 

preservação da 
saúde 

 
  UC 4 Eu acho qui aí é a educação 

também vai de casa, né ? Vai a 
educação não qui isso, né? Começa 
em casa, mais aí depois ela tem qui 
sê acompanhada, então assim, eu 

acredito assim qui as meninas daqui 
elas num, né ? Acho qui quando 

chega numa fase assim do estudo, né 
? Para, para tudo né aí descobre 

outras, aí descobre outras, né outras 
coisas, né? 

 UR 4 Começa em 
casa, mais aí depois 

ela tem qui sê 
acompanhada, então 

assim, eu acredito 
assim qui as 

meninas daqui elas 
num, né ? 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

A importância da 
educação na 

preservação da 
saúde 

 UC 5 Eu acho qui tem, por que é si é 
praticamente ela tá auto si 

destruindo, né ? Começa cum a 
droga e aí depois né o que mais tem 

pra sê destruído, né ? Por que... 

UR 5 praticamente 
ela tá auto si 

destruindo, né ? 
Começa cum a 

droga e aí depois né 
o que mais tem pra 
sê destruído, né ? 

Processo 
saude e 
doença 

Doença como 
ameaça (auto 

destruição) 

 UC 6 Eu sinceramente, eu sei o o 
básico que é a tosse, né ? Que o 

pessoal comenta muito da tosse é... o 
catarro, né ? Que tem que fazê o 

exame. É o que eu sei mesmo, é o 
que eu sei. 

UR 6 Que o pessoal 
comenta muito da 

tosse é... o catarro, 
né ? Que tem que 

fazê o exame 

Doença Doença como 
sintoma físico 
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 UC 7Ah meu filho aqui... só por 
Deus, aqui nóis tem medo, por que 

aqui tipo é um barraco abafado, né ? 
Aí próximo vizinho tosse entendeu ? 

Então é uma coisa esquisita, até 
mudei minha cama por que a mulher 
aí ela tava tipo cum esse sintoma, né 
e ela num se cuida, aí eu fiquei cum 

medo cadê minhas criança, né ? 
Deus me livre guarde pegá uma coisa 

dessa só por Deus. 

UR 7 nóis tem medo, 
por que aqui tipo é 

um barraco abafado, 
né ? Aí próximo 

vizinho tosse 
entendeu ? Então é 
uma coisa esquisita, 

até mudei minha 
cama por que a 

mulher aí ela tava 
tipo cum esse 

sintoma, né e ela 
num se cuida, aí eu 

fiquei cum medo 
cadê minhas criança, 

né ? 

Processo 
saude e 
doença 

Doença como 
sintoma físico 

 
UC 7 Ah meu filho aqui... só por 

Deus, aqui nóis tem medo, por que 
aqui tipo é um barraco abafado, né ? 
Aí próximo vizinho tosse entendeu ? 

Então é uma coisa esquisita, até 
mudei minha cama por que a mulher 
aí ela tava tipo cum esse sintoma, né 
e ela num se cuida, aí eu fiquei cum 

medo cadê minhas criança, né ? 
Deus me livre guarde pegá uma coisa 

dessa só por Deus. 

UR 8 aqui nóis tem 
medo, por que aqui 
tipo é um barraco 
abafado, né ? Aí 
próximo vizinho 

tosse entendeu ? 
Então é uma coisa 

esquisita, até mudei 
minha cama por que 
a mulher aí ela tava 

tipo cum esse 
sintoma, né e ela 

num se cuida, aí eu 
fiquei cum medo 

cadê minhas criança, 
né ? 

Doença Processo de 
adoecimento 

Doença como 
Agressão 
Ambiental 

 
UC 8 Ah os sintomas da tuberculose 
é tossir direto, ela tá com uma tosse 
que num pára mais, ela tá tossindo 
dia e noite já faz o que, já faz uns 

dois meses acho que ela tá com uma 
tosse direto, que ela veio pra cá em 

junho, tosse direto 

UR 9  os sintomas 
da tuberculose é 

tossir direto, ela tá 
com uma tosse que 

num pára mais, 

Processo 
saude e 
doença 

Doença como 
sintoma físico 

 UC 9 Qui é a tuberculose ? Bom, eu 
acho qui a tuberculose, eu acho qui é 

é a gripe mal curada, né ? Aquela 
gripe que você, cê pega e depois 

você deixa e ela vai né até se torná 
uma tuberculose, acredito qui seja 

isso. 

UR 10 eu acho qui a 
tuberculose, eu acho 
qui é é a gripe mal 

curada, né ? 

Doença Doença como 
mito 

UC 10 Ah, eu acho que tá muito 
arriscado, cum água parada a gente 

num tem água, a gente pega no 
galão, a gente num tem como cobri, 
pode gerá um foco da dengue, né ? 

Então... tem pessoas que tem 
tuberculose, tem pessoas que tem 

AIDS, tem tudo misturado entendeu ? 
A gente num sabe quem tem quem 

num tem, entendeu ? É arriscado pás 
criança, por causa da lama, do barro, 
as criança... é barraco venta às vezes 
pega pneumonia, bronquite, é muita 

UR 11cum água 
parada a gente num 
tem água, a gente 
pega no galão, a 

gente num tem como 
cobri, pode gerá um 
foco da dengue, né 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
consequência do 

Desleixo 
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coisa aqui dentro, entendeu ? 

UC 10 Ah, eu acho que tá muito 
arriscado, cum água parada a gente 

num tem água, a gente pega no 
galão, a gente num tem como cobri, 
pode gerá um foco da dengue, né ? 

Então... tem pessoas que tem 
tuberculose, tem pessoas que tem 

AIDS, tem tudo misturado entendeu ? 
A gente num sabe quem tem quem 

num tem, entendeu ? É arriscado pás 
criança, por causa da lama, do barro, 
as criança... é barraco venta às vezes 
pega pneumonia, bronquite, é muita 

coisa aqui dentro, entendeu ? 

UR 12 É arriscado 
pás criança, por 

causa da lama, do 
barro, as criança... é 

barraco venta às 
vezes pega 
pneumonia, 

bronquite, é muita 
coisa aqui dentro, 

entendeu ? 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
consequência do 

Desleixo 

UC 11 É, que que eu acho assim que 
quando a pessoa tá cum essa doença 

eu, eu já imagino logo é por que a 
pessoa começa a emagrecê né e 

tudo né ? Aí eu já desconfio logo, já 
penso logo é tuberculose, como a 

minha fia memo que eu tô falando pra 
vocês, né ? Eu, eu, eu... num tô 

sentindo assim que ela tá, magrinho... 
tem o médico que ela tá que ela tá 
que ela emagreceu muito, ela tem 

uma tosse muito assim estranha, né ?  

UR 13 É, que que eu 
acho assim que 

quando a pessoa tá 
cum essa doença 
eu, eu já imagino 
logo é por que a 

pessoa começa a 
emagrecê né e tudo 

né ? .. 

Doença Doença como 
sintoma físico 

UC 12 Sintomas ? Perda de fome, né 
? É, emagrece também, a tosse, 

catarrão, um troço assim. 

UR 14 É, emagrece 
também, a tosse, 
catarrão, um troço 

assim. 

Doença Doença como 
sintoma físico 

UC 13 mais assim a casa em si é 
muito fechada cê pode vê qui qui nem 
janela tem, algumas tem janela qui é 
arejada, outras é bem abafada, né ? 

Pega uma gripe, né ? E aqui eles 
também tem, tem mexe cum muita 

droga muito a bebida, né ? E aí acho 
que junta uma coisa junto outro, né ? 
E aí pega uma gripe. Mais aí deixa de 
i no médico que vai tomá mais uma e 

aí aquilo vai transformando numa 
doença maior, né ? 

UR 15 mais assim a 
casa em si é muito 
fechada cê pode vê 
qui qui nem janela 
tem, algumas tem 

janela qui é arejada, 
outras é bem 

abafada, né ? Pega 
uma gripe, né ? 

Doença Doença como 
mito 

UC 13 mais assim a casa em si é 
muito fechada cê pode vê qui qui nem 
janela tem, algumas tem janela qui é 
arejada, outras é bem abafada, né ? 

Pega uma gripe, né ? E aqui eles 
também tem, tem mexe cum muita 

droga muito a bebida, né ? E aí acho 
que junta uma coisa junto outro, né ? 
E aí pega uma gripe. Mais aí deixa de 
i no médico que vai tomá mais uma e 

aí aquilo vai transformando numa 
doença maior, né ? 

UR 16 Pega uma 
gripe, né ? E aqui 
eles também tem, 

tem mexe cum muita 
droga muito a 

bebida, né ? E aí 
acho que junta uma 
coisa junto outro, né 

?  

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
consequência do 

Desleixo 

UC 13  mais assim a casa em si é 
muito fechada cê pode vê qui qui nem 
janela tem, algumas tem janela qui é 

UR 17 E aí pega 
uma gripe. Mais aí 

deixa de i no médico 

Processo 
saude e 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
consequência do 
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arejada, outras é bem abafada, né ? 
Pega uma gripe, né ? E aqui eles 

também tem, tem mexe cum muita 
droga muito a bebida, né ? E aí acho 
que junta uma coisa junto outro, né ? 
E aí pega uma gripe. Mais aí deixa de 
i no médico que vai tomá mais uma e 

aí aquilo vai transformando numa 
doença maior, né ? 

que vai tomá mais 
uma e aí aquilo vai 

transformando numa 
doença maior, né ? 

doença Desleixo 

 
UC 14  Acho que todo mundo que 

tem medo desse, dessa doença, né ? 
Da AIDS, falá ni AIDS todo mundo 
começa... esses dia memo morreu 

um rapaz. 

UR 18...todo mundo 
que tem medo...Da 
AIDS, falá ni AIDS 

todo mundo 
começa... esses dia 
memo morreu um 

rapaz. 

Doença 
Doença como 

risco de 
morte 

UC 15  É, já falaram pra mim, né ? 
Quando eu fui tirá o raio-x que tava 
com uma dor aqui, eu fui no... em 
Santana fazê, lá eu fui fazê em 

Santana, eu fiz lá só que lá Santana 
nem eles num sabia ainda que tava a 

mancha na chapa 

UR 19 Quando eu fui 
tirá o raio-x que tava 
com uma dor aqui, 

eu fui no... 

SAUDE COMO 
AUSENCIA DE 

DOENÇA 

Saúde como 
ausência de 

doença 

UC 16 Ah eu tô bem por que eu tô 
gorda, num vai fazê o exame num 

vai... tá loco quando vê já tá naquele 
estágio mais avançado aí. E falta 

iniciativa, num sei cumo é que vocês 
vai fazê não, vocês num podem fazê 
nada só a parte de vocês, por que é 
lá dentro mesmo, aqui vocês vem dá 
a palavra, né ? Dá escrito o que que 
é, basta a gente entendê e não só 

ouvi mais guardá também, procurá... 
fazê, né ? 

UR 20 Ah eu tô bem 
por que eu tô gorda, 

num vai fazê o 
exame num vai... tá 
loco quando vê já tá 
naquele estágio mais 

avançado aí. 

SAUDE COMO 
AUSENCIA DE 

DOENÇA 

Saúde como 
ausência de 

doença 

UC 17 até que o médico disse que eu 
tava até com, com AIDS de tão seca 
que eu fiquei, só palito que eu fiquei 
em pé, sabe ? Mas num era, muita 
preocupação com os menino, os 

menino passando fome, eu num tinha 
onde tirá essa comida, por que tudo 

pequenininho, como que eu trabaiava 
? 

UR 21 até que o 
médico disse que eu 
tava até com, com 
AIDS de tão seca 
que eu fiquei, só 

palito que eu fiquei 
em pé, sabe ?  

Doença Doença como 
mito 

UC 17 até que o médico disse que eu 
tava até com, com AIDS de tão seca 
que eu fiquei, só palito que eu fiquei 
em pé, sabe ? Mas num era, muita 
preocupação com os menino, os 

menino passando fome, eu num tinha 
onde tirá essa comida, por que tudo 

pequenininho, como que eu trabaiava 
? 

UR 22 Mas num era, 
muita preocupação 
com os menino, os 
menino passando 

fome, eu num tinha 
onde tirá essa 

comida, por que tudo 
pequenininho, como 
que eu trabaiava ? 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
consequência do 

Desleixo 

UC 18 
...: Eu num sei explicá isso, entendeu 
? A gente que se cuidá pa num ficá 
doente, pa tê uma saúde boa, se 

alimentá bem, né né ? Tudo pa gente 

UR 23 
...: Eu num sei 
explicá isso, 

entendeu ? A gente 
que se cuidá pa num 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
consequência do 

Desleixo 
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tê uma saúde muito boa, né ? Na 
verdade gente pa que mais tarde a 
gente num tenha poblema, pressão 

alta, cum diabete, cum essas coisas, 
né ?.... 

ficá doente, pa tê 
uma saúde boa, se 
alimentá bem, né né 

? ... 

UC 18 
...: Eu num sei explicá isso, entendeu 
? A gente que se cuidá pa num ficá 
doente, pa tê uma saúde boa, se 

alimentá bem, né né ? Tudo pa gente 
tê uma saúde muito boa, né ? Na 

verdade gente pa que mais tarde a 
gente num tenha poblema, pressão 

alta, cum diabete, cum essas coisas, 
né ?.... 

UR 24 
...:a gente num tenha 

poblema, pressão 
alta, cum diabete, 
cum essas coisas, 

né ?.... 

Doença 

Doença como 
problema 
interno 

(conceito 
abstrato) 

UC 19 ... Não. Eu vejo falando na 
televisão pra tomá cuidado cum os 
rato, né ? Que aqui tem muito rato. 

Nóis precisava da Prefeitura vim aqui 
pra dá um jeito né só nos rato que tá 

demais, só isso mesmo. Eu, eu... 
mais tem que tomá cuidado que tem 
muita criança aqui né muito perigoso. 

Então isso aí seria o caso da 
Prefeitura vim fazê uma, um... um... 

passá um negócio aí, né ? Nem que a 
gente ficasse fora, né ? Pra mordi de 
pode passá remédio que tem muita 
criancinha, aqui tem muita criança 
pequena e a gente né num pode 

facilitá, né ? Por causa do veneno, 
por causa das criança, né ? Tem que 
tomá muito cuidado cum veneno aqui 
por causa das criança, eu num tenho 

criança mais outros já tem, meu 
vizinho tem dois nasceu agora o 

bebezinho chegô ontem do hospital 
novinho, então tem que tomá muito 

cuidado cum rato de noite né pra num 
mordê as criança, né ? É isso que eu 
preocupo muito, né ? Que, tem... sei 
lá tanto rato num sei daonde vem. Eu 
num sei, é uns inseto muito imundo, 
né ? Panela aqui é tudo amarrado, 

que eu amarro, eu tenho um carrinho 
aqui que eu ponho todas as panela 
de comida, dentro de um carrinho 

branco, eu num suporto rato e aquele 
cheiro, quando põe veneno que 

morre, tem que tá procurando nos 
canto aquele cheiro de rato morto... 

UR 25 então tem 
que tomá muito 

cuidado cum rato de 
noite né pra num 

mordê as criança, né 
? É isso que eu 

preocupo muito, né ? 
Que, tem... sei lá 
tanto rato num sei 
daonde vem. Eu 

num sei, é uns inseto 
muito imundo, né ? 
Panela aqui é tudo 
amarrado, que eu 

amarro, eu tenho um 
carrinho aqui que eu 

ponho todas as 
panela de comida, 

dentro de um 
carrinho branco, eu 
num suporto rato e 

aquele cheiro, 
quando põe veneno 
que morre, tem que 
tá procurando nos 

canto aquele cheiro 
de rato morto... 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
consequência do 

Desleixo 

UC 19... Não. Eu vejo falando na 
televisão pra tomá cuidado cum os 
rato, né ? Que aqui tem muito rato. 

Nóis precisava da Prefeitura vim aqui 
pra dá um jeito né só nos rato que tá 

demais, só isso mesmo. Eu, eu... 
mais tem que tomá cuidado que tem 
muita criança aqui né muito perigoso. 

Então isso aí seria o caso da 
Prefeitura vim fazê uma, um... um... 

UR 26 ... aqui tem 
muito rato. Nóis 

precisava da 
Prefeitura vim aqui 

pra dá um jeito né só 
nos rato que tá 
demais, só isso 

mesmo. Eu, eu... 
mais tem que tomá 
cuidado que tem 

Processo  
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

A importância da 
educação na 

preservação da 
saúde 
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passá um negócio aí, né ? Nem que a 
gente ficasse fora, né ? Pra mordi de 
pode passá remédio que tem muita 
criancinha, aqui tem muita criança 
pequena e a gente né num pode 

facilitá, né ? Por causa do veneno, 
por causa das criança, né ? Tem que 
tomá muito cuidado cum veneno aqui 
por causa das criança, eu num tenho 

criança mais outros já tem, meu 
vizinho tem dois nasceu agora o 

bebezinho chegô ontem do hospital 
novinho, então tem que tomá muito 

cuidado cum rato de noite né pra num 
mordê as criança, né ? É isso que eu 
preocupo muito, né ? Que, tem... sei 
lá tanto rato num sei daonde vem. Eu 
num sei, é uns inseto muito imundo, 
né ? Panela aqui é tudo amarrado, 

que eu amarro, eu tenho um carrinho 
aqui que eu ponho todas as panela 
de comida, dentro de um carrinho 

branco, eu num suporto rato e aquele 
cheiro, quando põe veneno que 

morre, tem que tá procurando nos 
canto aquele cheiro de rato morto... 

muita criança aqui 
né muito perigoso.... 

UC 19... Não. Eu vejo falando na 
televisão pra tomá cuidado cum os 
rato, né ? Que aqui tem muito rato. 

Nóis precisava da Prefeitura vim aqui 
pra dá um jeito né só nos rato que tá 

demais, só isso mesmo. Eu, eu... 
mais tem que tomá cuidado que tem 
muita criança aqui né muito perigoso. 

Então isso aí seria o caso da 
Prefeitura vim fazê uma, um... um... 

passá um negócio aí, né ? Nem que a 
gente ficasse fora, né ? Pra mordi de 
pode passá remédio que tem muita 
criancinha, aqui tem muita criança 
pequena e a gente né num pode 

facilitá, né ? Por causa do veneno, 
por causa das criança, né ? Tem que 
tomá muito cuidado cum veneno aqui 
por causa das criança, eu num tenho 

criança mais outros já tem, meu 
vizinho tem dois nasceu agora o 

bebezinho chegô ontem do hospital 
novinho, então tem que tomá muito 

cuidado cum rato de noite né pra num 
mordê as criança, né ? É isso que eu 
preocupo muito, né ? Que, tem... sei 
lá tanto rato num sei daonde vem. Eu 
num sei, é uns inseto muito imundo, 
né ? Panela aqui é tudo amarrado, 

que eu amarro, eu tenho um carrinho 
aqui que eu ponho todas as panela 
de comida, dentro de um carrinho 

branco, eu num suporto rato e aquele 
cheiro, quando põe veneno que 

morre, tem que tá procurando nos 
canto aquele cheiro de rato morto... 

UR 27...  Tem que 
tomá muito cuidado 

cum veneno aqui por 
causa das criança, 

eu num tenho 
criança mais outros 
já tem, meu vizinho 

tem dois nasceu 
agora o bebezinho 
chegô ontem do 
hospital novinho, 

então tem que tomá 
muito cuidado cum 
rato de noite né pra 

num mordê as 
criança, né?... 

Processo  
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

A importância da 
educação na 

preservação da 
saúde 

UC 20...E aí é onde junta os rato, UR 28...E aí é onde Processo Processo de Agressão 
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junta as doença e aí a gente vê qui, 
né qui que a gente consegue fazê a 
gente faz, mais somos assim muitos 

em pouco, né ?.... 
 

junta os rato, junta 
as doença e aí a 

gente vê qui, né qui 
que a gente 

consegue fazê a 
gente faz, mais 

somos assim muitos 
em pouco, né ?.... 

 

saude e 
doença 

adoecimento Ambiental 

 
UC 21....Ah, eu acho que tá muito 

arriscado, cum água parada a gente 
num tem água, a gente pega no 

galão, a gente num tem como cobri, 
pode gerá um foco da dengue, né ? 

Então... tem pessoas que tem 
tuberculose, tem pessoas que tem 

AIDS, tem tudo misturado entendeu ? 
A gente num sabe quem tem quem 

num tem, entendeu ? É arriscado pás 
criança, por causa da lama, do barro, 
as criança... é barraco venta às vezes 
pega pneumonia, bronquite, é muita 

coisa aqui dentro, entendeu ?... 

 
UR 29....Ah, eu acho 

que tá muito 
arriscado, cum água 
parada a gente num 
tem água, a gente 
pega no galão, a 

gente num tem como 
cobri, pode gerá um 
foco da dengue, né ?

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
consequência do 

Desleixo 

 
UC 21....Ah, eu acho que tá muito 

arriscado, cum água parada a gente 
num tem água, a gente pega no 

galão, a gente num tem como cobri, 
pode gerá um foco da dengue, né ? 

Então... tem pessoas que tem 
tuberculose, tem pessoas que tem 

AIDS, tem tudo misturado entendeu ? 
A gente num sabe quem tem quem 

num tem, entendeu ? É arriscado pás 
criança, por causa da lama, do barro, 
as criança... é barraco venta às vezes 
pega pneumonia, bronquite, é muita 

coisa aqui dentro, entendeu ?... 

UR 30 É arriscado 
pás criança, por 

causa da lama, do 
barro, as criança... é 

barraco venta às 
vezes pega 
pneumonia, 

bronquite, é muita 
coisa aqui dentro, 

entendeu ?... 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Agressão 
Ambiental 

 
UC 21....Ah, eu acho que tá muito 

arriscado, cum água parada a gente 
num tem água, a gente pega no 

galão, a gente num tem como cobri, 
pode gerá um foco da dengue, né ? 

Então... tem pessoas que tem 
tuberculose, tem pessoas que tem 

AIDS, tem tudo misturado entendeu ? 
A gente num sabe quem tem quem 

num tem, entendeu ? É arriscado pás 
criança, por causa da lama, do barro, 
as criança... é barraco venta às vezes 
pega pneumonia, bronquite, é muita 

coisa aqui dentro, entendeu ?... 

 
UR 31... Então... tem 

pessoas que tem 
tuberculose, tem 
pessoas que tem 
AIDS, tem tudo 

misturado entendeu 
? A gente num sabe 
quem tem quem num 

tem, entendeu ?... 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Contato Físico 
(Contágio) 

UC 22... se preocupa a saúde é uma 
coisa que você num pode tá sentido 
agora, mais você vai senti depois, 

mais tarde. Minha sempre mãe falava 
pra mim, você num vai senti agora, 
por que eu carregava água grávida, 

UR 32... Minha 
sempre mãe falava 
pra mim, você num 
vai senti agora, por 
que eu carregava 
água grávida, ela 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
consequência do 

Desleixo 
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ela falava pra mim você num vai senti 
agora, você vai senti no tempo da 
idade, entendeu ? Então por isso a 
gente fala com as pessoas, mas as 
pessoas, num num compreende, as 

pessoas num qué intendê o qué bom 
pra elas.... 

falava pra mim você 
num vai senti agora, 

você vai senti no 
tempo da idade, 

entendeu ? 

UC 22... se preocupa a saúde é uma 
coisa que você num pode tá sentido 
agora, mais você vai senti depois, 

mais tarde. Minha sempre mãe falava 
pra mim, você num vai senti agora, 
por que eu carregava água grávida, 

ela falava pra mim você num vai senti 
agora, você vai senti no tempo da 
idade, entendeu ? Então por isso a 
gente fala com as pessoas, mas as 
pessoas, num num compreende, as 

pessoas num qué intendê o qué bom 
pra elas.... 

UR 33... se preocupa 
a saúde é uma coisa 
que você num pode 

tá sentido agora, 
mais você vai senti 
depois, mais tarde.  

SAUDE COMO 
AUSENCIA DE 

DOENÇA 

Saúde como 
ausência de 

doença 

UC 22... se preocupa a saúde é uma 
coisa que você num pode tá sentido 
agora, mais você vai senti depois, 

mais tarde. Minha sempre mãe falava 
pra mim, você num vai senti agora, 
por que eu carregava água grávida, 

ela falava pra mim você num vai senti 
agora, você vai senti no tempo da 
idade, entendeu ? Então por isso a 
gente fala com as pessoas, mas as 
pessoas, num num compreende, as 

pessoas num qué intendê o qué bom 
pra elas.... 

UR 34... Então por 
isso a gente fala com 
as pessoas, mas as 
pessoas, num num 

compreende, as 
pessoas num qué 
intendê o qué bom 

pra elas.... 

Comunicação 
Saude como 
um processo 

educativo 

Comunicação 
como uma ação 

social 

UC 23...E é o seguinte, as pessoas 
se, se por exemplo aqui tá sujo, se 
aqui tivé sujo e do outro lado num 

tivé, aqui vai vim rato, então aqui vai 
te, vai tê doença, na outra casa num 
vai tê, mas conforme o lixo vem aqui 
os ratos também vai pra outra casa. 
Então acho que cada um divia vê a 

sua higiene, o seu comportamento e 
limpá a sua sujeira pra num tê rato, 
tinha que tê uma encanação, por 

causa das crianças, não é nem por 
causa dos adultos, mas por causa 
das crianças, dos idosos, por que a 
gente tem dia aqui que as pessoas 
passam até mal, só de bebe água. 

Tem muito... 

UR 35..E é o 
seguinte, as pessoas 
se, se por exemplo 
aqui tá sujo, se aqui 
tivé sujo e do outro 
lado num tivé, aqui 
vai vim rato, então 
aqui vai te, vai tê 
doença, na outra 

casa num vai tê, mas 
conforme o lixo vem 

aqui os ratos 
também vai pra outra 

casa.  

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
consequência do 

Desleixo 

UC 24 o cigarro também afetô muito 
o coração dele e né? 

 

UR 36 o cigarro 
também afetô muito 
o coração dele e né?

 

Doença Doença como 
mito 

UC 25 Que a nicotina ficô entupido 
uma veia do coração, aí o coração 

parô parece. 

UR 37 Que a 
nicotina ficô entupido 

uma veia do 
coração, aí o 

Doença Doença como 
mito 
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coração parô parece.

UC 26 Tem cri... tem mães aqui qui 
num si preocupa cus filho. Os filho 

fica jogado, os filho fica doente eles 
num tão não aí, só leva pro médico 

quando tá naquela situação crítica, eu 
conheço uma que todos os filho dela 
quando nasce tem que ir pra interná 

na Santa Casa. 

UR 38...os filho fica 
doente eles num tão 
não aí, só leva pro 
médico quando tá 
naquela situação 

crítica, eu conheço 
uma que todos os 
filho dela quando 

nasce tem que ir pra 
interná na Santa 

Casa. 

SAUDE COMO 
AUSENCIA DE 

DOENÇA 

Saúde como 
ausência de 

doença 

 
UC 27...Começô a aparecê várias 

mancha roxa no meu corpo e eu num 
sabia o que que era, aí eu tive que i 

no médico, o médico falô ó cê tá 
tendo, cê tá ca pressão alta, cê tá 
ficando muito nervosa e isso daí, 

muita preocupação dentro de você  e 
eu num sei explorá, é... explodi essa 

preocupação, sabe ? Eu fico na 
minha quieta assim... sem, sem sabê 

o que falá, às vezes eu tô rindo, 
conversando cum você, mais só 

dentro de mim tô preocupada e aí 
começa a aparecê aquelas mancha. 
Às vezes eu fico preocupada assim 

até cum os... de dentro de casa mais, 
meus filho tão na creche mais eu fico 
preocupada cum eles do mesmo jeito. 

E eu num sei como assim como eu 
posso mudá isso, por que levá no 
médico eu levo, me cuidá eu me 

cuido, mas isso num é o bastante, a 
gente tem que si... si uni, a gente tem 
qui i no médico todo mundo vai, mas 
que que adianta você i no médico se 
consultá, se você num muda a sua 

rotina dentro da sua casa, cê tem que 
tá mudando pra vê se... se melhora 

em alguma coisa.... 

UR 39 Começô a 
aparecê várias 

mancha roxa no meu 
corpo e eu num 

sabia o que que era, 
aí eu tive que i no 
médico, o médico 

falô ó cê tá tendo, cê 
tá ca pressão alta, 
cê tá ficando muito 
nervosa e isso daí, 
muita preocupação 

dentro de você  e eu 
num sei explorá, é... 

explodi essa 
preocupação, sabe ?

SAUDE COMO 
AUSENCIA DE 

DOENÇA 

Saúde como 
ausência de 

doença 

UC 28por que se num usá o 
preservativo vai acontecê o que, vai 
criá uma doença, dependendo da 
doença cê pode até morrê e aí ? 

UR 40 por que se 
num usá o 

preservativo vai 
acontecê o que, vai 
criá uma doença, 
dependendo da 

doença cê pode até 
morrê e aí ? 

Doença 
Doença como 

risco de 
ameaça 

UC 29 Divido aos mosquito da 
dengue essa lateral era cheia, eu 

tenho minhas criança pequena, nóis 
pegamo, fomo picado o mosquito da 

dengue, tudo isso. 

UR 41Divido aos 
mosquito da dengue 

essa lateral era 
cheia, eu tenho 
minhas criança 
pequena, nóis 
pegamo, fomo 

picado o mosquito 
da dengue, tudo 

isso. 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Agressão 
Ambiental 
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UC 30 É, esse... esse menino meu 
que foi pra lá tem bronquite, né ? 

Então direto ele fica atacado, por que 
também divido a sujeira, por que é 

muito sujo aqui esse local, muito sujo 
mesmo e agora com o pessoal vindo 

a campanha aí pa limpá, é que 
melhorô um pouco mais os rato aí 

atrás são tudo... 

 
 

UR 42 É, esse... 
esse menino meu 
que foi pra lá tem 
bronquite, né ? 

Então direto ele fica 
atacado, por que 
também divido a 
sujeira, por que é 

muito sujo aqui esse 
local... 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Agressão 
Ambiental 

UC 31 A tosse quando a pessoa tá 
cum muito cansaço, é... arrepio de 

frio e escarrando sangue já, aí já num 
tem como. 

UR 43 A tosse 
quando a pessoa tá 
cum muito cansaço, 
é... arrepio de frio e 
escarrando sangue 

já, aí já num tem 
como. Doença 

Doença como 
sintoma de 
desconforto 

UC 32 É o tratamento, é bom 
atendimento eu fui curada, né ? Eles 
me curaram de uma, de um desmaio 

que eu tive e o Doutô, Doutô 
Assobreiro passô uns remédio pra 
mim, eu vivia caindo desmaiando 

direto, tem mais de 8 ano que num 
ataca mais labirintite, né ? Eu vivia 
desmaiando, mais aí eu tô tomando 
os remédio que ele passô pra mim, 

descobriu e cumecei fazê o 
tratamento eu tô ótima, passando 

bem menina. 

UR 44...eu vivia 
caindo desmaiando 

direto, tem mais de 8 
ano que num ataca 
mais labirintite, né ? 

Eu vivia 
desmaiando, mais aí 

eu tô tomando os 
remédio que ele 
passô pra mim, 

descobriu e cumecei 
fazê o tratamento eu 
tô ótima, passando 

bem menina. 

Doença 
Doença como 

sintoma de 
desconforto 

UC 33 Hoje tão limpando aí fizeram 
limpeza, né ? Tem umas moças aí 

que tão limpando desde quarta-feira, 
né ? Agora tá tudo limpinho né por 
causa do mosquito da dengue, né? 

Tá muito perigoso. 

UR 45 Hoje tão 
limpando aí fizeram 
limpeza, né ? Tem 
umas moças aí que 
tão limpando desde 
quarta-feira, né ? 

Agora tá tudo 
limpinho né por 

causa do mosquito 
da dengue, né? Tá 

muito perigoso. 

Processo  
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
consequência do 

Desleixo 

UC 34 Ah os sintomas da tuberculose 
é tossir direto, ela tá com uma tosse 
que num pára mais, ela tá tossindo 
dia e noite já faz o que, já faz uns 

dois meses acho que ela tá com uma 
tosse direto, que ela veio pra cá em 

junho, tosse direto. 

UR 46 Ah os 
sintomas da 

tuberculose é tossir 
direto, ela tá com 

uma tosse que num 
pára mais, ela tá 

tossindo dia e noite 
já faz o que, já faz 

uns dois meses acho 
que ela tá com uma 
tosse direto, que ela 

veio pra cá em 
junho, tosse direto. 

Doença 
Doença como 

sintoma de 
desconforto 

UC 34 Ah os sintomas da tuberculose   UR 47 Ah os SAUDE COMO Saúde como 
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é tossir direto, ela tá com uma tosse 
que num pára mais, ela tá tossindo 
dia e noite já faz o que, já faz uns 

dois meses acho que ela tá com uma 
tosse direto, que ela veio pra cá em 

junho, tosse direto. 

sintomas da 
tuberculose é tossir 
direto, ela tá com 

uma tosse que num 
pára mais, ela tá 

tossindo dia e noite 
já faz o que, já faz 

uns dois meses acho 
que ela tá com uma 
tosse direto, que ela 

veio pra cá em 
junho, tosse direto. 

AUSENCIA DE 
DOENÇA 

ausência de 
doença 

UC 35 São transmitidas via sangue, 
secreção entendeu ? Tem vários 

tipos num é só a AIDS não, né ? Tem 
vários tipos. 

UR 48 São 
transmitidas via 

sangue, secreção 
entendeu ? Tem 

vários tipos num é só 
a AIDS não, né ? 
Tem vários tipos. 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Contato Físico 
(Contágio)/Doenç

a como algo 
perigoso "algo 
contagiante" 

UC 36.... Então é cada um cuidá de 
num deixá lixo né jogado né pra num 
juntá rato, né ? Hora que eu desço, já 
desço cum o meu já jogo lá embaixo 

na caçamba né e tudo limpo aqui 
dentro, aqui num tem sujeira que eu 

joguei tudo fora, ó lá ó... 

UR 49.... Então é 
cada um cuidá de 
num deixá lixo né 

jogado né pra num 
juntá rato, né ? Hora 

que eu desço, já 
desço cum o meu já 
jogo lá embaixo na 
caçamba né e tudo 
limpo aqui dentro, 

aqui num tem sujeira 
que eu joguei tudo 

fora, ó lá ó... 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
consequência do 

Desleixo 

UC 37 Bom o que ele me falava que 
a tuberculose é um caso difícil de tê, 

de tê como tratá por causa que é 
contagioso, né ? 

UR 50 Bom o que 
ele me falava que a 
tuberculose é um 

caso difícil de tê, de 
tê como tratá por 

causa que é 
contagioso, né ? 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Contato Físico 
(Contágio)/Doenç

a como algo 
perigoso "algo 
contagiante" 

UC 37 Bom o que ele me falava que 
a tuberculose é um caso difícil de tê, 

de tê como tratá por causa que é 
contagioso, né ? 

UR 51 Bom o que 
ele me falava que a 
tuberculose é um 

caso difícil de tê, de 
tê como tratá por 

causa que é 
contagioso, né ? 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Contato Físico 
(Contágio)/Doenç

a como algo 
perigoso "algo 
contagiante" 

 
UC 38 Contagioso por causa que... 

tosse perto da pessoa, tá arriscado a 
pegá. E a precariedade dentro de 

casa é demais. Por que aqui a 
tuberculose teria que tê é... energia. 

 
UR 52 Contagioso 
por causa que... 
tosse perto da 

pessoa, tá arriscado 
a pegá.... 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Contato Físico 
(Contágio)/Doenç

a como algo 
perigoso "algo 
contagiante" 

 
UC 38 Contagioso por causa que... 

tosse perto da pessoa, tá arriscado a 
pegá. E a precariedade dentro de 

casa é demais. Por que aqui a 

UR 53 
... E a precariedade 

dentro de casa é 
demais. Por que aqui 

a tuberculose teria 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Contato Físico 
(Contágio)/Doenç

a como algo 
perigoso "algo 
contagiante" 
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tuberculose teria que tê é... energia. que tê é... energia. 

 
UC 39 Eu num sei o que, a roupa da 
pessoa tem que lavá ni água quente, 

material de uso da pessoa. 

 
UR 54 Eu num sei o 

que, a roupa da 
pessoa tem que lavá 

ni água quente, 
material de uso da 

pessoa. 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Contato Físico 
(Contágio)/Doenç

a como algo 
perigoso "algo 
contagiante" 

 
UC 40  É brincadeira... como eu lavo 

loça, eu cum 3 criança embaixo a 
água cum cloro. Ninguém ficô 

sabendo, num foi comunicado pra... 
por que o certo era vim examiná 

todos, né ? Já tava aqui dentro, tinha 
contato com muita gente. Era pra eles 
vim fazê um exame de tuberculose, 
ninguém veio, teve uma Sra. cum 

tuberculose, tuberculose gorda. Ela 
tava lá no... e veio pra cá deve fazê 

uns seis meses que tá aqui na 
mesma época que a gente veio 

pra’qui, não veio ninguém fazê os 
exame, nem o povo do prédio ali, 
ninguém fazê os exame e num, 

num... tinha conta, num dá... a saúde 
num tem por interesse... 

 
UR 55  ... Já tava 
aqui dentro, tinha 
contato com muita 
gente. Era pra eles 
vim fazê um exame 

de tuberculose, 
ninguém veio, teve 

uma Sra. cum 
tuberculose, 

tuberculose gorda. 
Ela tava lá no... e 
veio pra cá deve 

fazê uns seis meses 
que tá aqui na 

mesma época que a 
gente veio pra’qui, 
não veio ninguém 

fazê os exame, nem 
o povo do prédio ali, 

ninguém fazê os 
exame e num, num... 

tinha conta, num 
dá... a saúde num 

tem por interesse... 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Contato Físico 
(Contágio)/Doenç

a como algo 
perigoso "algo 
contagiante" 

 
UC 40 É brincadeira... como eu lavo 

loça, eu cum 3 criança embaixo a 
água cum cloro. Ninguém ficô 

sabendo, num foi comunicado pra... 
por que o certo era vim examiná 

todos, né ? Já tava aqui dentro, tinha 
contato com muita gente. Era pra eles 
vim fazê um exame de tuberculose, 
ninguém veio, teve uma Sra. cum 

tuberculose, tuberculose gorda. Ela 
tava lá no... e veio pra cá deve fazê 

uns seis meses que tá aqui na 
mesma época que a gente veio 

pra’qui, não veio ninguém fazê os 
exame, nem o povo do prédio ali, 
ninguém fazê os exame e num, 

num... tinha conta, num dá... a saúde 
num tem por interesse... 

 
UR 56 ... Já tava 
aqui dentro, tinha 
contato com muita 
gente. Era pra eles 
vim fazê um exame 

de tuberculose, 
ninguém veio, teve 

uma Sra. cum 
tuberculose, 

tuberculose gorda. 
Ela tava lá no... e 
veio pra cá deve 

fazê uns seis meses 
que tá aqui na 

mesma época que a 
gente veio pra’qui, 
não veio ninguém 

fazê os exame, nem 
o povo do prédio ali, 

ninguém fazê os 
exame e num, num... 

tinha conta, num 
dá... a saúde num 

tem por interesse... 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Contato Físico 
(Contágio)/Doenç

a como algo 
perigoso "algo 
contagiante" 

 
UC 41 Os outros problemas é... tem 

 
UR 57 Os outros 

Doença Doença como 
problema 
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muita gente que tem problema de 
respiração, problemas de depressão, 

a maioria do pessoal aqui tem 
depressão. 

problemas é... tem 
muita gente que tem 

problema de 
respiração, 

problemas de 
depressão, a maioria 
do pessoal aqui tem 

depressão. 

interno 
(conceito 
abstrato) 

 
UC 41 Os outros problemas é... tem 
muita gente que tem problema de 

respiração, problemas de depressão, 
a maioria do pessoal aqui tem 

depressão. 

 
UR 58 Os outros 

problemas é... tem 
muita gente que tem 

problema de 
respiração, 

problemas de 
depressão, a maioria 
do pessoal aqui tem 

depressão. 

SAUDE COMO 
AUSENCIA DE 

DOENÇA 

Saúde como 
ausência de 

doença 

 
UC 42 Ah meu marido é um que tem 
depressão, entendeu ? O dia que ele 
num pode trabalhá por que a pressão 
dele tá alta, ele fica compretamente 

cego que nem tá agora, 
compretamente cego. E aí entra em 
depressão por que num pode trabaiá 
e fica doente, num come, num qué... 
às vezes num levanta da cama e tem 
muita gente assim aqui, só que tem 
gente aqui que a depressão, muita 

gente é... é... como é que eu vô dizê 
? 

 
UR 59 Ah meu 

marido é um que tem 
depressão, entendeu 
? O dia que ele num 

pode trabalhá por 
que a pressão dele 

tá alta, ele fica 
compretamente cego 

que nem tá agora, 
compretamente 

cego. E aí entra em 
depressão por que 
num pode trabaiá e 

fica doente, num 
come, num qué... às 
vezes num levanta 

da cama e tem muita 
gente assim aqui, só 
que tem gente aqui 
que a depressão, 

muita gente é... é... 
como é que eu vô 

dizê ? 

Doença 
Doença como 

fator 
Depressor 

 
UC 42 Ah meu marido é um que tem 
depressão, entendeu ? O dia que ele 
num pode trabalhá por que a pressão 
dele tá alta, ele fica compretamente 

cego que nem tá agora, 
compretamente cego. E aí entra em 
depressão por que num pode trabaiá 
e fica doente, num come, num qué... 
às vezes num levanta da cama e tem 
muita gente assim aqui, só que tem 
gente aqui que a depressão, muita 

gente é... é... como é que eu vô dizê 
? 

 
UR 60 Ah meu 

marido é um que tem 
depressão, entendeu 
? O dia que ele num 

pode trabalhá por 
que a pressão dele 

tá alta, ele fica 
compretamente cego 

que nem tá agora, 
compretamente 

cego. E aí entra em 
depressão por que 
num pode trabaiá e 

fica doente, num 
come, num qué... às 
vezes num levanta 

da cama e tem muita 
gente assim aqui, só 

SAUDE COMO 
AUSENCIA DE 

DOENÇA 

Saúde como 
ausência de 

doença 
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que tem gente aqui 
que a depressão, 

muita gente é... é... 
como é que eu vô 

dizê ? 

UC 43 É, é depressão... agressiva. 
UR 61 É, é 

depressão... 
agressiva. 

Doença 

Doença como 
fator 

Depressor/Ag
ressão 

 
UC 44 É agressiva. Faz eles tá 

brigando cum todo mundo, o meu 
marido é calmo, mais a maioria aqui 

é, a depressão, a depressão é... 

 
UR 62 É agressiva. 
Faz eles tá brigando 
cum todo mundo, o 

meu marido é calmo, 
mais a maioria aqui 
é, a depressão, a 

depressão é... 

Doença 

Doença como 
fator 

Depressor/Ag
ressão 

 
UC 45 É conversando, mostrando 

que tá sendo perigoso... por que isso 
aqui ó tem rato, tem escorpião 

também o chão vive cheio, num tem... 
aquele prédio mesmo... eu num, eu 

inclusive saí dali que eu não agüentei 
mais. Meu filho viviam doente, por 

causa dessa sujeira, tem esgoto pra 
tudo que é lado, tem vidro aberto pra 

tudo que é lado, aqui num tem 
esgoto, num tem um banheiro 

decente, gente que faz as 
necessidade numa sacola e joga, às 

vezes até em cima da gente, já 
jogaram em cima de mim. 

 
UR 63 É 

conversando, 
mostrando que tá 

sendo perigoso... por 
que isso aqui ó tem 
rato, tem escorpião 
também o chão vive 

cheio, num tem... 
aquele prédio 

mesmo...  

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Agressão 
Ambiental 

 
UC 45 É conversando, mostrando 

que tá sendo perigoso... por que isso 
aqui ó tem rato, tem escorpião 

também o chão vive cheio, num tem... 
aquele prédio mesmo... eu num, eu 

inclusive saí dali que eu não agüentei 
mais. Meu filho viviam doente, por 

causa dessa sujeira, tem esgoto pra 
tudo que é lado, tem vidro aberto pra 

tudo que é lado, aqui num tem 
esgoto, num tem um banheiro 

decente, gente que faz as 
necessidade numa sacola e joga, às 

vezes até em cima da gente, já 
jogaram em cima de mim. 

UR 64 ... Meu filho 
viviam doente, por 

causa dessa sujeira, 
tem esgoto pra tudo 
que é lado, tem vidro 
aberto pra tudo que 

é lado, aqui num tem 
esgoto, num tem um 
banheiro decente, 
gente que faz as 

necessidade numa 
sacola e joga, às 

vezes até em cima 
da gente, já jogaram 

em cima de mim. 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Agressão 
Ambiental 

 
UC 45  É conversando, mostrando 

que tá sendo perigoso... por que isso 
aqui ó tem rato, tem escorpião 

também o chão vive cheio, num tem... 
aquele prédio mesmo... eu num, eu 

inclusive saí dali que eu não agüentei 
mais. Meu filho viviam doente, por 

causa dessa sujeira, tem esgoto pra 
tudo que é lado, tem vidro aberto pra 

UR 65 ... Meu filho 
viviam doente, por 

causa dessa sujeira, 
tem esgoto pra tudo 
que é lado, tem vidro 
aberto pra tudo que 

é lado, aqui num tem 
esgoto, num tem um 
banheiro decente, 
gente que faz as 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Agressão 
Ambiental 
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tudo que é lado, aqui num tem 
esgoto, num tem um banheiro 

decente, gente que faz as 
necessidade numa sacola e joga, às 

vezes até em cima da gente, já 
jogaram em cima de mim. 

necessidade numa 
sacola e joga, às 

vezes até em cima 
da gente, já jogaram 

em cima de mim. 

 
UC 46 nossa mais que nóis tem 

medo é da, da AIDS. 

 
UR 66 nossa mais 

que nóis tem medo é 
da, da AIDS. Doença 

Doença como 
ameaça 

 
 UC 47Foi de escarro que dava 

dando positivo, aí tinha um outro 
exame de sangue, que eles falaram 

assim que a infecção já tava 
descendo já por sangue já. Que era 
mesmo a tuberculose, ainda a minha 

mãe ainda eles até ficaram cum 
medo de sê um tumor, por causa que 

nem eles sabia o que era aquela 
mancha aqui, aí eles pegaram 

ficaram cum medo aí mandaram fazê 
o exame de sangue pra vê, aí no 

exame de sangue que deu que era 
tuberculose. 

 
UR 67 Foi de 

escarro que dava 
dando positivo, aí 

tinha um outro 
exame de sangue, 
que eles falaram 

assim que a infecção 
já tava descendo já 
por sangue já. Que 

era mesmo a 
tuberculose, ainda a 

minha mãe ainda 
eles até ficaram cum 

medo de sê um 
tumor, por causa que 

nem eles sabia o 
que era aquela 

mancha aqui, aí eles 
pegaram ficaram 

cum medo aí 
mandaram fazê o 
exame de sangue 

pra vê, aí no exame 
de sangue que deu 

que era tuberculose.

Doença 

Doença como 
Desconforto//
Doença como 

ameaça 

 
UC 48 Ah sabê assim muita coisa 

assim num sei, eu só sei que os outro 
fala que que pega em relação de tipo 
assim se alguém tem um machucado 
pegá na pessoa que tem, né ? Saliva 
memo pega também, né ? Eles fala. 

 
UR 68 Ah sabê 

assim muita coisa 
assim num sei, eu só 
sei que os outro fala 

que que pega em 
relação de tipo assim 

se alguém tem um 
machucado pegá na 
pessoa que tem, né 
? Saliva memo pega 
também, né ? Eles 

fala. 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Contato Físico 
(Contágio)/Doenç

a como algo 
perigoso "algo 
contagiante" 

 
UC 49 Ah essas águas parada esses 
lixo tudo, tudo, tudo... (risos) não tá 

bem 

 
UR 69 Ah essas 

águas parada esses 
lixo tudo, tudo, 

tudo... (risos) não tá 
bem 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Agressão 
Ambiental 

UC 50 Ixi um bocado ! Sífilis, 
gonorréia uma pá de doença eu 

conheço. 

UR 70 Ixi um bocado 
! Sífilis, gonorréia 

uma pá de doença 
Doença 

Doença como 
algo 

conhecido e 
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eu conheço. ameaçador 

UC 51 Pra que eu possa, qualquer 
qualquer é... qualquer coisa que 

aconteça eu num vá buscá lá fora, 
então isso eu consigo tê um um 
planejamento, né ? Sem usá os 

preservativos, sem... por que uma 
que é, não indo buscá o sexo lá fora, 
si preserva de muita doença. Então 
assim si um, si um tá doente o outro 

fica sabendo também. 

UR 71 Pra que eu 
possa, qualquer 

qualquer é... 
qualquer coisa que 

aconteça eu num vá 
buscá lá fora, então 
isso eu consigo tê 

um um 
planejamento, né ? 

Sem usá os 
preservativos, sem... 
por que uma que é, 
não indo buscá o 

sexo lá fora, si 
preserva de muita 

doença. Então assim 
si um, si um tá 

doente o outro fica 
sabendo também. 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Contato Físico 
(Contágio)/Doenç

a como algo 
perigoso "algo 
contagiante" 

UC 52 Só um parceiro, né qui... mais 
fazê assim todo esse caminho, né ? 
Di di casá, di namorá, então mais 

assim um namoro assim mais 
tranqüilo, né ? Qui hoje em dia o 

namoro de hoje já num é tão 
saudável, né ? Então assim si, tê um 
namoro assim mais tranqüilo, né? Aí 
pra podê também tê um futuramente, 
tê um casamento, um companheiro, 

eu acho qui isso ajuda bastante. 

UR 72 Só um 
parceiro, né qui... 

mais fazê assim todo 
esse caminho, né ? 

Di di casá, di 
namorá, então mais 
assim um namoro 

assim mais tranqüilo, 
né ? Qui hoje em dia 
o namoro de hoje já 
num é tão saudável, 
né ? Então assim si, 
tê um namoro assim 
mais tranqüilo, né? 

Aí pra podê também 
tê um futuramente, 
tê um casamento, 

um companheiro, eu 
acho qui isso ajuda 

bastante. 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Contato Físico 
(Contágio)/Doenç

a como algo 
perigoso "algo 
contagiante" 

UC 53 Qui é a tuberculose ? Bom, eu 
acho qui a tuberculose, eu acho qui é 

é a gripe mal curada, né ? Aquela 
gripe que você, cê pega e depois 

você deixa e ela vai né até se torná 
uma tuberculose, acredito qui seja 

isso. 

UR 73 Qui é a 
tuberculose ? Bom, 

eu acho qui a 
tuberculose, eu acho 
qui é é a gripe mal 

curada, né ? Aquela 
gripe que você, cê 
pega e depois você 

deixa e ela vai né até 
se torná uma 

tuberculose, acredito 
qui seja isso. 

Doença Doença como 
mito 

 
UC 54 mais assim a casa em si é 

muito fechada cê pode vê qui qui nem 
janela tem, algumas tem janela qui é 
arejada, outras é bem abafada, né ? 

Pega uma gripe, né ? E aqui eles 
também tem, tem mexe cum muita 

droga muito a bebida, né ? E aí acho 

 
UR 74 mais assim a 
casa em si é muito 
fechada cê pode vê 
qui qui nem janela 
tem, algumas tem 

janela qui é arejada, 
outras é bem 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Contato Físico 
(Contágio)/Doenç

a como algo 
perigoso "algo 
contagiante" 
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que junta uma coisa junto outro, né ? 
E aí pega uma gripe. Mais aí deixa de 
i no médico que vai tomá mais uma e 

aí aquilo vai transformando numa 
doença maior, né ? 

abafada, né ? Pega 
uma gripe, né ? E 
aqui eles também 

tem, tem mexe cum 
muita droga muito a 

bebida, né ? E aí 
acho que junta uma 
coisa junto outro, né 

? E aí pega uma 
gripe. Mais aí deixa 
de i no médico que 

vai tomá mais uma e 
aí aquilo vai 

transformando numa 
doença maior, né ? 

 
UC 54 mais assim a casa em si é 

muito fechada cê pode vê qui qui nem 
janela tem, algumas tem janela qui é 
arejada, outras é bem abafada, né ? 

Pega uma gripe, né ? E aqui eles 
também tem, tem mexe cum muita 

droga muito a bebida, né ? E aí acho 
que junta uma coisa junto outro, né ? 
E aí pega uma gripe. Mais aí deixa de 
i no médico que vai tomá mais uma e 

aí aquilo vai transformando numa 
doença maior, né ? 

 
UR 75 mais assim a 
casa em si é muito 
fechada cê pode vê 
qui qui nem janela 
tem, algumas tem 

janela qui é arejada, 
outras é bem 

abafada, né ? Pega 
uma gripe, né ? E 
aqui eles também 

tem, tem mexe cum 
muita droga muito a 

bebida, né ? E aí 
acho que junta uma 
coisa junto outro, né 

? E aí pega uma 
gripe. Mais aí deixa 
de i no médico que 

vai tomá mais uma e 
aí aquilo vai 

transformando numa 
doença maior, né ? 

Doença 

Doença como 
ameaça 
(auto- 

destruição) 

 
UC 55 E também tem muitos casos 
de tuberculose de... né ? Também 

tem os ratos, né ? Contaminação dos 
ratos, barraco sujo. Então a gente fez 
um trabalho aqui mais num... a gente 
viu qui né alguns né teve resultado, 

agora outros, né ? Tipo agora a 
pouco eu fui ni um qui tá todo assim 
tem resto de comida já cum bicho, já 

assim bem precária, né 

 
UR 76 E também 

tem muitos casos de 
tuberculose de... né 
? Também tem os 

ratos, né ? 
Contaminação dos 
ratos, barraco sujo. 
Então a gente fez 
um trabalho aqui 

mais num... a gente 
viu qui né alguns né 
teve resultado, agora 

outros, né ? Tipo 
agora a pouco eu fui 

ni um qui tá todo 
assim tem resto de 

comida já cum bicho, 
já assim bem 
precária, né 

Doença 

Doença como 
algo 

conhecido e 
ameaçador 

 
UC 55 E também tem muitos casos 
de tuberculose de... né ? Também 

 
UR 77 E também 

tem muitos casos de 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Contato Físico 
(Contágio)/Doenç

a como algo 
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tem os ratos, né ? Contaminação dos 
ratos, barraco sujo. Então a gente fez 
um trabalho aqui mais num... a gente 
viu qui né alguns né teve resultado, 

agora outros, né ? Tipo agora a 
pouco eu fui ni um qui tá todo assim 
tem resto de comida já cum bicho, já 

assim bem precária, né 

tuberculose de... né 
? Também tem os 

ratos, né ? 
Contaminação dos 
ratos, barraco sujo. 
Então a gente fez 
um trabalho aqui 

mais num... a gente 
viu qui né alguns né 
teve resultado, agora 

outros, né ? Tipo 
agora a pouco eu fui 

ni um qui tá todo 
assim tem resto de 

comida já cum bicho, 
já assim bem 
precária, né 

perigoso "algo 
contagiante" 

UC 56 Tá do mesmo jeito, então é às 
vezes fala assim qui qué saí da 

droga, qué isso, qué aquilo a gente 
vai atrás mais depois parece qui 

desiste, desiste de vivê, né ? Então 
eu vejo assim qui é precária a saúde, 

né ? 

UR 78 Tá do mesmo 
jeito, então é às 

vezes fala assim qui 
qué saí da droga, 

qué isso, qué aquilo 
a gente vai atrás 

mais depois parece 
qui desiste, desiste 
de vivê, né ? Então 
eu vejo assim qui é 
precária a saúde, né 

? 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

A importância da 
educação na 

preservação da 
saúde 

 UC 57 Tem a gonorréia, tem acho 
qui é... num sei si é sífilis, é uma 

coisa assim e tem outras também. 
Tem uma é... qui agora eu num 

lembro o nome. 

 UR 79 Tem a 
gonorréia, tem acho 
qui é... num sei si é 
sífilis, é uma coisa 
assim e tem outras 
também. Tem uma 

é... qui agora eu num 
lembro o nome. 

Doença 

Doença como 
algo 

conhecido e 
ameaçador 

 
UC 58 .....Então tipo assim eu limpo 
ela suja, então o rato pode mijá na 
comida, a gente num vê ele comê, 

num é ? Por que eu já fui, já fui 
mordida pelo rato, quase morri, já fui 
mordida pelo rato, tomei 6 meses a 
injeção no pé da barriga, né ? Já aí 
limparam que já tava no sangue um 
monte de coisa, né ? Fiquei fazendo 

um tratamento, aí limpô tirô, né ? 
Aquele veneno dele de dentro de 

mim, por que ele me mordeu eu lavei 
a mão fui dormi, num pensava que 

era rato, aí bateram na porta aí eu já 
acordei assim espumando pela boca 

e vomitando..... 

 
UR 80 .....Então tipo 
assim eu limpo ela 
suja, então o rato 

pode mijá na 
comida, a gente num 

vê ele comê, num 
é?..... 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Contato Físico 
(Contágio)/Doenç

a como algo 
perigoso "algo 
contagiante" 

 
UC 58 .....Então tipo assim eu limpo 
ela suja, então o rato pode mijá na 
comida, a gente num vê ele comê, 

num é ? Por que eu já fui, já fui 
mordida pelo rato, quase morri, já fui 

 
UR 81 ..... Por que 

eu já fui, já fui 
mordida pelo rato, 
quase morri, já fui 
mordida pelo rato, 

Doença 

Doença como 
Desconforto//
Doença como 

ameaça 
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mordida pelo rato, tomei 6 meses a 
injeção no pé da barriga, né ? Já aí 
limparam que já tava no sangue um 
monte de coisa, né ? Fiquei fazendo 

um tratamento, aí limpô tirô, né ? 
Aquele veneno dele de dentro de 

mim, por que ele me mordeu eu lavei 
a mão fui dormi, num pensava que 

era rato, aí bateram na porta aí eu já 
acordei assim espumando pela boca 

e vomitando..... 

tomei 6 meses a 
injeção no pé da 

barriga, né ? Já aí 
limparam que já tava 
no sangue um monte 
de coisa, né ? Fiquei 

fazendo um 
tratamento, aí limpô 

tirô, né ? Aquele 
veneno dele de 

dentro de mim, por 
que ele me mordeu 
eu lavei a mão fui 

dormi, num pensava 
que era rato, aí 

bateram na porta aí 
eu já acordei assim 

espumando pela 
boca e vomitando.....

 
UC 58.....Então tipo assim eu limpo 
ela suja, então o rato pode mijá na 
comida, a gente num vê ele comê, 

num é ? Por que eu já fui, já fui 
mordida pelo rato, quase morri, já fui 
mordida pelo rato, tomei 6 meses a 
injeção no pé da barriga, né ? Já aí 
limparam que já tava no sangue um 
monte de coisa, né ? Fiquei fazendo 

um tratamento, aí limpô tirô, né ? 
Aquele veneno dele de dentro de 

mim, por que ele me mordeu eu lavei 
a mão fui dormi, num pensava que 

era rato, aí bateram na porta aí eu já 
acordei assim espumando pela boca 

e vomitando..... 

 
UR 82 ..... Por que 

eu já fui, já fui 
mordida pelo rato, 
quase morri, já fui 
mordida pelo rato, 
tomei 6 meses a 
injeção no pé da 

barriga, né ? Já aí 
limparam que já tava 
no sangue um monte 
de coisa, né ? Fiquei 

fazendo um 
tratamento, aí limpô 

tirô, né ? Aquele 
veneno dele de 

dentro de mim, por 
que ele me mordeu 
eu lavei a mão fui 

dormi, num pensava 
que era rato, aí 

bateram na porta aí 
eu já acordei assim 

espumando pela 
boca e vomitando.....

SAUDE COMO 
AUSENCIA DE 

DOENÇA 

Saúde como 
ausência de 

doença 

 
UC 59....Tipo assim, por que acho 
que dá papelão, né ? Junta, aí vem 

barata, vem rato, vem mosquito, 
como aqui dava o foco da dengue, 

muitas crianças pegô, dava virose por 
causa lama, as criança fica na lama, 
então se tivesse uma moradia boa 

num ia existi tudo isso, se fosse tudo 
cimentadinho, tudo bunitinho, né ? 
Num ia tê esse poblema de saúde 

aqui né ?.... 

 
UR 83....Tipo assim, 
por que acho que dá 
papelão, né ? Junta, 
aí vem barata, vem 
rato, vem mosquito, 
como aqui dava o 
foco da dengue.... 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Agressão 
Ambiental 

 
UC 59....Tipo assim, por que acho 
que dá papelão, né ? Junta, aí vem 

barata, vem rato, vem mosquito, 
como aqui dava o foco da dengue, 

 
UR 84 .... dava 

virose por causa 
lama, as criança fica 

na lama, então se 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Agressão 
Ambiental 
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muitas crianças pegô, dava virose por 
causa lama, as criança fica na lama, 
então se tivesse uma moradia boa 

num ia existi tudo isso, se fosse tudo 
cimentadinho, tudo bunitinho, né ? 
Num ia tê esse poblema de saúde 

aqui né ?.... 

tivesse uma moradia 
boa num ia existi 

tudo isso, se fosse 
tudo cimentadinho, 
tudo bunitinho, né ? 

Num ia tê esse 
poblema de saúde 

aqui né ?.... 

 
UC 60 Por que a gente chama, ó. 
Tem um Senhor que tá cum tube... 

tuberculose, ele tá tomando pinga vai 
morrê mais rápido, tem outra que tá 
cum AIDS tá usando droga por que 
sabe que vai morrê assim, tem né ? 
Mas tem o coquetel que ajuda uns 3, 
2 anos, mas num qué, qué i logo pra 

buraco. Ele num ajuda... 

 
UR 85 Por que a 

gente chama, ó. Tem 
um Senhor que tá 

cum tube... 
tuberculose, ele tá 
tomando pinga vai 
morrê mais rápido, 

tem outra que tá cum 
AIDS tá usando 

droga por que sabe 
que vai morrê assim, 
tem né ? Mas tem o 
coquetel que ajuda 
uns 3, 2 anos, mas 
num qué, qué i logo 
pra buraco. Ele num 

ajuda... 

Doença 

Doença como 
ameaça 
(auto- 

destruição) 

 
UC 61 Eu vô. Ah eu penso assim eu 
vô, eu tenho cadrastro aqui nesse 

posto aqui, eu vô vai eu e meu filho 
meu marido só vai quando tá 

morrendo. Quando tá tudo bem, 
precisa de alguma coisa, agora pa 

consulta ele num vai não, tem medo 
de médico. 

 
 Eu vô. Ah eu penso 

assim eu vô, eu 
tenho cadrastro aqui 
nesse posto aqui, eu 
vô vai eu e meu filho 
meu marido só vai 

quando tá morrendo. 
Quando tá tudo bem, 

precisa de alguma 
coisa, agora pa 

consulta ele num vai 
não, tem medo de 

médico. 

Comunicação 
Saude como 
um processo 

educativo 

UC 62 Não, ele é bom só que tem 
pessoas que num cuida, entendeu ? 

Num limpa, é sujo, num limpa, aquela 
nojeira, acha que só por que é 

barraco num é casa, então daí aí vai 
vim um monte, aí vai vim juntando 
aquela doença, que rato mija, que 
rato vem, que gato faz isso, que 

barata, que monte de coisa, aí né ? 

UR 86 ... Num limpa, 
é sujo, num limpa, 

aquela nojeira, acha 
que só por que é 

barraco num é casa, 
então daí aí vai vim 

um monte, aí vai vim 
juntando aquela 
doença, que rato 

mija, que rato vem, 
que gato faz isso, 
que barata, que 

monte de coisa, aí 
né ? 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
agressão 

ambiental//Saude 
como processo 

educativo 

UC 62 Não, ele é bom só que tem 
pessoas que num cuida, entendeu ? 

Num limpa, é sujo, num limpa, aquela 
nojeira, acha que só por que é 

barraco num é casa, então daí aí vai 
vim um monte, aí vai vim juntando 

UR 87... Num limpa, 
é sujo, num limpa, 

aquela nojeira, acha 
que só por que é 

barraco num é casa, 
então daí aí vai vim 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
agressão 

ambiental//Saude 
como processo 

educativo 



A n e x o s  | 90 

 
 

 

aquela doença, que rato mija, que 
rato vem, que gato faz isso, que 

barata, que monte de coisa, aí né ? 

um monte, aí vai vim 
juntando aquela 
doença, que rato 

mija, que rato vem, 
que gato faz isso, 
que barata, que 

monte de coisa, aí 
né ? 

UC 63 Que a linha do trem é muito 
arriscado, muitas pessoas morre. Aí 

e... mais qué tipo assim, a gente 
ganha tipo assim uma moradia assim 

pra outro lugá, entendeu ? 

UR 88 Que a linha 
do trem é muito 

arriscado, muitas 
pessoas morre. Aí 
e... mais qué tipo 

assim, a gente 
ganha tipo assim 

uma moradia assim 
pra outro lugá, 

entendeu ? 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
agressão 

ambiental//Saude 
como processo 

educativo 

UC 64 mais si a gente num cuidá, 
deixá na lama, deixá assim, fica 

doente... meu filho só fica só dentro 
de casa. 

UR 89 mais si a 
gente num cuidá, 

deixá na lama, deixá 
assim, fica doente... 
meu filho só fica só 

dentro de casa. 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
agressão 

ambiental//Saude 
como processo 

educativo 

UC 65 ...E é o seguinte, as pessoas 
se, se por exemplo aqui tá sujo, se 
aqui tivé sujo e do outro lado num 

tivé, aqui vai vim rato, então aqui vai 
te, vai tê doença, na outra casa num 
vai tê, mas conforme o lixo vem aqui 
os ratos também vai pra outra casa. 
Então acho que cada um divia vê a 

sua higiene, o seu comportamento e 
limpá a sua sujeira pra num tê rato, 
tinha que tê uma encanação, por 

causa das crianças, não é nem por 
causa dos adultos, mas por causa 
das crianças, dos idosos, por que a 
gente tem dia aqui que as pessoas 
passam até mal, só de bebe água. 

Tem muito... 

UR 90 ...E é o 
seguinte, as pessoas 
se, se por exemplo 
aqui tá sujo, se aqui 
tivé sujo e do outro 
lado num tivé, aqui 
vai vim rato, então 
aqui vai te, vai tê 
doença, na outra 

casa num vai tê, mas 
conforme o lixo vem 

aqui os ratos 
também vai pra outra 

casa.... 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
agressão 

ambiental//Saude 
como processo 

educativo 

UC 65 ...E é o seguinte, as pessoas 
se, se por exemplo aqui tá sujo, se 
aqui tivé sujo e do outro lado num 

tivé, aqui vai vim rato, então aqui vai 
te, vai tê doença, na outra casa num 
vai tê, mas conforme o lixo vem aqui 
os ratos também vai pra outra casa. 
Então acho que cada um divia vê a 

sua higiene, o seu comportamento e 
limpá a sua sujeira pra num tê rato, 
tinha que tê uma encanação, por 

causa das crianças, não é nem por 
causa dos adultos, mas por causa 
das crianças, dos idosos, por que a 
gente tem dia aqui que as pessoas 
passam até mal, só de bebe água. 

Tem muito... 

UR 91 ...E é o 
seguinte, as pessoas 
se, se por exemplo 
aqui tá sujo, se aqui 
tivé sujo e do outro 
lado num tivé, aqui 
vai vim rato, então 
aqui vai te, vai tê 
doença, na outra 

casa num vai tê, mas 
conforme o lixo vem 

aqui os ratos 
também vai pra outra 

casa.... 

Processo 
saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

 Doença como 
algo perigoso 

"algo 
contagiante" 

UC 65...E é o seguinte, as pessoas UR 92 ... acho que Processo Processo de Saude como um 
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se, se por exemplo aqui tá sujo, se 
aqui tivé sujo e do outro lado num 

tivé, aqui vai vim rato, então aqui vai 
te, vai tê doença, na outra casa num 
vai tê, mas conforme o lixo vem aqui 
os ratos também vai pra outra casa. 
Então acho que cada um divia vê a 

sua higiene, o seu comportamento e 
limpá a sua sujeira pra num tê rato, 
tinha que tê uma encanação, por 

causa das crianças, não é nem por 
causa dos adultos, mas por causa 
das crianças, dos idosos, por que a 
gente tem dia aqui que as pessoas 
passam até mal, só de bebe água. 

Tem muito... 

cada um divia vê a 
sua higiene, o seu 
comportamento e 
limpá a sua sujeira 
pra num tê rato,... 

Saude e 
doença 

adoecimento processo 
educativo 

UC 65 ...E é o seguinte, as pessoas 
se, se por exemplo aqui tá sujo, se 
aqui tivé sujo e do outro lado num 

tivé, aqui vai vim rato, então aqui vai 
te, vai tê doença, na outra casa num 
vai tê, mas conforme o lixo vem aqui 
os ratos também vai pra outra casa. 
Então acho que cada um divia vê a 

sua higiene, o seu comportamento e 
limpá a sua sujeira pra num tê rato, 
tinha que tê uma encanação, por 

causa das crianças, não é nem por 
causa dos adultos, mas por causa 
das crianças, dos idosos, por que a 
gente tem dia aqui que as pessoas 
passam até mal, só de bebe água. 

Tem muito... 

UR 93 ... tinha que tê 
uma encanação, por 
causa das crianças, 
não é nem por causa 
dos adultos, mas por 
causa das crianças, 
dos idosos, por que 
a gente tem dia aqui 

que as pessoas 
passam até mal, só 

de bebe água. ... 

Doença Doença como 
mito 

UC 65 ...E é o seguinte, as pessoas 
se, se por exemplo aqui tá sujo, se 
aqui tivé sujo e do outro lado num 

tivé, aqui vai vim rato, então aqui vai 
te, vai tê doença, na outra casa num 
vai tê, mas conforme o lixo vem aqui 
os ratos também vai pra outra casa. 
Então acho que cada um divia vê a 

sua higiene, o seu comportamento e 
limpá a sua sujeira pra num tê rato, 
tinha que tê uma encanação, por 

causa das crianças, não é nem por 
causa dos adultos, mas por causa 
das crianças, dos idosos, por que a 
gente tem dia aqui que as pessoas 
passam até mal, só de bebe água. 

Tem muito... 

UR 94 ... tinha que tê 
uma encanação, por 
causa das crianças, 
não é nem por causa 
dos adultos, mas por 
causa das crianças, 
dos idosos, por que 
a gente tem dia aqui 

que as pessoas 
passam até mal, só 

de bebe água. ... 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
agressão 

ambiental//Saude 
como processo 

educativo 

 
UC 66 ...Tem água, a água é limpa. 

Só que conforme a gente vai 
bebendo a água, a água mesmo vai 

fazendo mal pra gente... 

 
UR 95 ...Tem água, 
a água é limpa. Só 

que conforme a 
gente vai bebendo a 
água, a água mesmo 
vai fazendo mal pra 

gente... 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
agressão 

ambiental//Saude 
como processo 

educativo 

 
UC 67 ...eu fervo a água pas minhas, 

 
UR 96 ...eu fervo a 

Processo 
Saude e 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
agressão 
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pas criança, pas criança bebe, meus 
filho. Só que eu num me preocupo 

comigo, eu tenho mais preocupação 
cum eles, é tanta coisa preocupada 

mais cum eles do que comigo, que às 
vezes eu até esqueço de fazê as 
coisas pra mim como, como... por 

exemplo fervê a água pra colocá pra 
nóis, só que lá na minha outra casa 
que é aqui na frente, lá ele tem um 

filtro, só que num dá pra trazê pra cá. 
Se desse pra trazê era bom... 

água pas minhas, 
pas criança, pas 

criança bebe, meus 
filho. ... 

doença ambiental//Saude 
como processo 

educativo 

 
UC 67...eu fervo a água pas minhas, 
pas criança, pas criança bebe, meus 
filho. Só que eu num me preocupo 

comigo, eu tenho mais preocupação 
cum eles, é tanta coisa preocupada 

mais cum eles do que comigo, que às 
vezes eu até esqueço de fazê as 
coisas pra mim como, como... por 

exemplo fervê a água pra colocá pra 
nóis, só que lá na minha outra casa 
que é aqui na frente, lá ele tem um 

filtro, só que num dá pra trazê pra cá. 
Se desse pra trazê era bom... 

UR 97 ... por 
exemplo fervê a 

água pra colocá pra 
nóis, só que lá na 
minha outra casa 

que é aqui na frente, 
lá ele tem um filtro, 
só que num dá pra 

trazê pra cá. Se 
desse pra trazê era 

bom... 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
agressão 

ambiental//Saude 
como processo 

educativo 

 
UC 68... se preocupa a saúde é uma 
coisa que você num pode tá sentido 
agora, mais você vai senti depois, 

mais tarde. Minha sempre mãe falava 
pra mim, você num vai senti agora, 
por que eu carregava água grávida, 

ela falava pra mim você num vai senti 
agora, você vai senti no tempo da 
idade, entendeu ? Então por isso a 
gente fala com as pessoas, mas as 
pessoas, num num compreende, as 

pessoas num qué intendê o qué bom 
pra elas.... 

 
UR 98 ... se 

preocupa a saúde é 
uma coisa que você 
num pode tá sentido 
agora, mais você vai 

senti depois, mais 
tarde. Minha sempre 
mãe falava pra mim, 
você num vai senti 
agora, por que eu 
carregava água 

grávida, ela falava 
pra mim você num 

vai senti agora, você 
vai senti no tempo 

da idade.... 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
consequência do 

Desleixo 

 
UC 69...Então eu acho que as 

pessoas têm que tê uma limpeza, 
uma higiene, uma organização, 

coisas que a maioria daqui num tem, 
é por isso que eles num se 

preocupa.... 

 
UR 99 ...Então eu 

acho que as pessoas 
têm que tê uma 
limpeza, uma 
higiene, uma 

organização, coisas 
que a maioria daqui 
num tem, é por isso 

que eles num se 
preocupa.... 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
agressão 

ambiental//Saude 
como processo 

educativo 

UC 70 o cigarro também afetô muito 
o coração dele e né? 

UR 100 o cigarro 
também afetô muito 
o coração dele e né?

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
agressão 

ambiental//Saude 
como processo 

educativo 
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UC 71 Que a nicotina ficô entupido 
uma veia do coração, aí o coração 

parô parece.  

UR 101 Que a 
nicotina ficô entupido 

uma veia do 
coração, aí o 

coração parô parece. 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
agressão 

ambiental//Saude 
como processo 

educativo 

 
 

UC 72..Eu só num fumo perto dos 
meus filhos, assim dentro da casa 

fechada... 

 
 

UR 102 ..Eu só num 
fumo perto dos meus 
filhos, assim dentro 
da casa fechada... 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
agressão 

ambiental//Saude 
como processo 

educativo 

UC 73...Começô a aparecê várias 
mancha roxa no meu corpo e eu num 
sabia o que que era, aí eu tive que i 

no médico, o médico falô ó cê tá 
tendo, cê tá ca pressão alta, cê tá 
ficando muito nervosa e isso daí, 

muita preocupação dentro de você  e 
eu num sei explorá, é... explodi essa 

preocupação, sabe ? Eu fico na 
minha quieta assim... sem, sem sabê 

o que falá, às vezes eu tô rindo, 
conversando cum você, mais só 

dentro de mim tô preocupada e aí 
começa a aparecê aquelas mancha. 
Às vezes eu fico preocupada assim 

até cum os... de dentro de casa mais, 
meus filho tão na creche mais eu fico 
preocupada cum eles do mesmo jeito. 

E eu num sei como assim como eu 
posso mudá isso, por que levá no 
médico eu levo, me cuidá eu me 

cuido, mas isso num é o bastante, a 
gente tem que si... si uni, a gente tem 
qui i no médico todo mundo vai, mas 
que que adianta você i no médico se 
consultá, se você num muda a sua 

rotina dentro da sua casa, cê tem que 
tá mudando pra vê se... se melhora 

em alguma coisa.... 

UR 103 ...Começô a 
aparecê várias 

mancha roxa no meu 
corpo e eu num 

sabia o que que era, 
aí eu tive que i no 
médico, o médico 

falô ó cê tá tendo, cê 
tá ca pressão alta, 
cê tá ficando muito 
nervosa e isso daí, 
muita preocupação 

dentro de você  e eu 
num sei explorá, é... 

explodi essa 
preocupação, sabe ? 

Eu fico na minha 
quieta assim... sem, 
sem sabê o que falá, 
às vezes eu tô rindo, 

conversando cum 
você, mais só dentro 

de mim tô 
preocupada e aí 

começa a aparecê 
aquelas mancha.... 

Doença Doença como 
sintoma físico 

 
UC 74 Por que eu me preocupo tanto 
ca minha saúde e das minhas filhas... 

Nossa ! Que as... as duas minhas 
tem aquela... aquele verme, né ? 

Toxicaríase. 

 
UR 104 Por que eu 
me preocupo tanto 
ca minha saúde e 

das minhas filhas... 
Nossa ! Que as... as 

duas minhas tem 
aquela... aquele 

verme, né ? 
Toxicaríase. 

Doença 

 Doença 
como algo 
perigoso 

"algo 
contagiante" 

UC 75 Sabia Eliane ? É vem de 
cachorro, gato, né ?  Que aqui tem 
mais cachorro do que gente, né ? 

Tem mais cachorro do que gente aqui 
!..... 

.......É, por que aonde cê vai cê pisa 
no cocô, pisa no mijo dele, né ? O 

médico já falô comigo pra num pisá 
que pega... contamina. Então, aqui 

tem muito, aí o ar que a gente respira 

 
UR 105 .......É, por 

que aonde cê vai cê 
pisa no cocô, pisa no 

mijo dele, né ? O 
médico já falô 

comigo pra num pisá 
que pega... 

contamina. Então, 
aqui tem muito, aí o 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
agressão 

ambiental//Saude 
como processo 

educativo 
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aqui é o que, né ? Poluído pelos 
animais..... 

ar que a gente 
respira aqui é o que, 
né ? Poluído pelos 

animais..... 

 
UC 76 Disse que acabô de tomá 

remédio ontem, ela falô: nossa esse 
bicho é resistente, tá sempre dando 

reagente, sempre dando reagente, eu 
falei não minha gente eu cuido ! 

Passo no AMA, passo nas clinica, 
passo no posto, tá entendendo ? Eu 

não consigo matá. 

 
UR 106 Disse que 

acabô de tomá 
remédio ontem, ela 

falô: nossa esse 
bicho é resistente, tá 

sempre dando 
reagente, sempre 

dando reagente, eu 
falei não minha 
gente eu cuido ! 
Passo no AMA, 

passo nas clinica, 
passo no posto, tá 
entendendo ? Eu 

não consigo matá. 

Doença 

Doença como 
algo 

conhecido e 
ameaçador 

 
UC 77 Que aí cabando cus cachorro 

e tudo ela acaba... é por que num 
mata, uma hora falei acho que o 

remédio acostumô cum verme... e lá, 
por isso que num morre. 

 
UR 107 Que aí 
cabando cus 

cachorro e tudo ela 
acaba... é por que 

num mata, uma hora 
falei acho que o 

remédio acostumô 
cum verme... e lá, 
por isso que num 

morre. 

Doença 

Doença como 
algo 

conhecido e 
ameaçador 

 
UC 78 Ah ! Interfere muito, por que 

quando a pessoa tá fumando, tá 
bebendo também, num liga pra nada, 

num liga pra nada, num liga... ele 
vende até a roupa do corpo. Hum ! É 

onde que a pessoa se deixa levá, 
num incomoda mais com a vida, pra 

eles tanto faz, tanto fez... 

 
UR 108 Ah ! Interfere 

muito, por que 
quando a pessoa tá 

fumando, tá bebendo 
também, num liga 
pra nada, num liga 

pra nada, num liga... 
ele vende até a 

roupa do corpo. Hum 
! É onde que a 

pessoa se deixa 
levá, num incomoda 
mais com a vida, pra 
eles tanto faz, tanto 

fez... 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
consequência do 

Desleixo 

UC 79 Eu num s... num dá... por 
exemplo eu num uso né a droga, em 
casa ninguém usa, mas se eu deixá a 

Pamela aqui, através de outras 
amiga, vai arrumá namorado, vai... 

quando eu pensa que não tá grávida 
também, cê tá entendendo ? 

UR 109 ... mas se eu 
deixá a Pamela aqui, 

através de outras 
amiga, vai arrumá 
namorado, vai... 

quando eu pensa 
que não tá grávida 

também, cê tá 
entendendo ? 

Processo 
Saude e 
doença 

Saude como 
processo 
educativo 

 
UC 80 É... eu era bem magrela, era 

só o osso. Eu parei... aí eu saía, né ? 

 
UR 110 É... eu era 

bem magrela, era só 
Doença Doença como 

mito 
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Eu saía e deixava as menina dentro 
de casa e quando eu precisava bebe 
era 15, 20 dias sem pará, aí eu num... 
igual falei pra você que a bebida e a 

droga ela leva você a desleixá 
mesmo, né ? 

o osso. Eu parei... aí 
eu saía, né ? Eu saía 
e deixava as menina 

dentro de casa e 
quando eu precisava 
bebe era 15, 20 dias 

sem pará, aí eu 
num... igual falei pra 
você que a bebida e 

a droga ela leva 
você a desleixá 
mesmo, né ? 

 
UC 81 Eu ficava prá rua, depois eu 
bebia, aí depois eu bebia até passá 

mal, aí passava mal ia pro médico, eu 
não melhorava. 

 
UR 111 Eu ficava 
prá rua, depois eu 
bebia, aí depois eu 

bebia até passá mal, 
aí passava mal ia 

pro médico, eu não 
melhorava. 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
consequência do 

Desleixo 

UC 82 ai morreu essa mulher, até 
morreu de AIDS ela, aquela que era 

mãe da, da Cinthia, né ? 

UR 112 ai morreu 
essa mulher, até 

morreu de AIDS ela, 
aquela que era mãe 
da, da Cinthia, né ? 

Doença 
Doença como 

risco de 
morte 

UC 83 eu num gosto de saco de lixo 
na porta, dentro de casa, mas se o 
dia eu gosto que barraco, que aqui 

num é casa é barraco, tem que limpá, 
aquele rato vem, faz coco dentro de 

casa, então se a gente pudesse tratar 
aquilo mais limpo, seria melhó pra 

nóis, mas nóis num tinham 
condições... e assim... e o que tem 
muito aí é rato e cachorro que faz 

fezes na porta da gente....... 

UR 113  num é casa 
é barraco, tem que 
limpá, aquele rato 

vem, faz coco dentro 
de casa, então se a 
gente pudesse tratar 

aquilo mais limpo, 
seria melhó pra nóis, 

mas nóis num 
tinham condições... e 
assim... e o que tem 

muito aí é rato e 
cachorro que faz 
fezes na porta da 

gente....... 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
consequência do 

Desleixo 

 
UC 84 Dor de barriga, aí ia fazê o 

pré-natal desse Marcelo que hoje ele 
tem 20 ano já, aí o médico disse cê tá 

cum AIDS, aí eu disse: Dotô, pelo 
amor de Deus, se eu tivé cum AIDS 

eu me mato. 

 
UR 114 ... aí o 

médico disse cê tá 
cum AIDS, aí eu 
disse: Dotô, pelo 

amor de Deus, se eu 
tivé cum AIDS eu me 

mato. 

Doença 
Doença como 

risco de 
morte 

UC 85 eu acho que só o xixi do 
cachorro me pega alguma coisa em 
cima de mim... eu fico com isso na 

cabeça, entendeu ? 

UR 115 eu acho que 
só o xixi do cachorro 

me pega alguma 
coisa em cima de 
mim... eu fico com 

isso na cabeça, 
entendeu ? 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
agressão 

ambiental//Saude 
como processo 

educativo 

 
UC 86 eu credito que eu fico doente 

só cum cheiro daqueles bicho, que eu 

 
UR 116 eu credito 
que eu fico doente 

Processo 
Saude e 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
agressão 

ambiental//Saude 
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não suporto. Agora assim, 
passarinho, galinha, sabe... é comigo, 

é comigo. 

só cum cheiro 
daqueles bicho, que 

eu não suporto. 
Agora assim, 

passarinho, galinha, 
sabe... é comigo, é 

comigo. 

doença como processo 
educativo 

 
UC 87 Então tem muita gente que 

dorme com esses cachorro podre que 
num tomam banho essas coisas, 

então eles fica doente por que  
querem, 

 
UR 117 Então tem 
muita gente que 

dorme com esses 
cachorro podre que 
num tomam banho 
essas coisas, então 
eles fica doente por 

que  querem, 

Doença 
Doença 

proveniente 
de animais  

 
UC 87 Então tem muita gente que 

dorme com esses cachorro podre que 
num tomam banho essas coisas, 

então eles fica doente por que  
querem, 

 
UR 118 Então tem 
muita gente que 

dorme com esses 
cachorro podre que 
num tomam banho 
essas coisas, então 
eles fica doente por 

que  querem, 

SAUDE COMO 
AUSENCIA DE 

DOENÇA 

Saúde como 
ausência de 

doença 

UC 88 eu fico doente por que a idade 
também já tá chegando, né ? 

UR 119 eu fico 
doente por que a 

idade também já tá 
chegando, né ? 

Doença Doença como 
mito 

 
UC 89...Tem as casa que eu chego 
pra bebe um gole de café, um suco, 
por que eu num bebo. Por isso que o 
povo diz a Zefa tu tem muita saúde... 
tenho, tenho sim, eu num como na 

casa de ningu... 

 
UR 120 ...Tem as 

casa que eu chego 
pra bebe um gole de 
café, um suco, por 
que eu num bebo. 

Por isso que o povo 
diz a Zefa tu tem 

muita saúde... tenho, 
tenho sim, eu num 
como na casa de 

ningu... 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
consequência do 

desleixo do 
Ambiente 

 
UC 90 A tuberculose dá isso. Ela dá 

no pulmão.Ela dá falta de ar. 

 
UR 121 A 

tuberculose dá isso. 
Ela dá no 

pulmão.Ela dá falta 
de ar. 

Doença 
Doença como 

risco de 
morte  

 
UC 90 A tuberculose dá isso. Ela dá 

no pulmão.Ela dá falta de ar. 

 
UR 122 A 

tuberculose dá isso. 
Ela dá no 

pulmão.Ela dá falta 
de ar. 

SAUDE COMO 
AUSENCIA DE 

DOENÇA 

Saúde como 
ausência de 

doença 

UC 91 Um resfriado, como é que fala 
que num seja tratado, diz que é uma 

tosse que dá em resfriado. 

UR 123 Um 
resfriado, como é 
que fala que num 

seja tratado, diz que 

Doença Doença como 
sintoma físico 
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é uma tosse que dá 
em resfriado. 

 
UC 92 Pelo ar que fala, pelo ar. Aqui 
a tuberculose vai passá pra você  ? 

 
UR 124 Pelo ar que 
fala, pelo ar. Aqui a 

tuberculose vai 
passá pra você  ? 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

Doença como 
agressão 

ambiental//Saude 
como processo 

educativo 

 
UC 92 Pelo ar que fala, pelo ar. Aqui 
a tuberculose vai passá pra você  ? 

 
UR 125 Pelo ar que 
fala, pelo ar. Aqui a 

tuberculose vai 
passá pra você  ? 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

 Doença como 
algo perigoso 

"algo 
contagiante" 

UC 93  eu penso que a AIDS num é 
só pra quem é homossexual ou então 

pra esse tipo de gente, mas sim 
mulher casada também pode tê 

através du companheiro. 
 

UR 126 eu penso 
que a AIDS num é 

só pra quem é 
homossexual ou 

então pra esse tipo 
de gente, mas sim 

mulher casada 
também pode tê 

através du 
companheiro. 

 

Processo 
Saude e 
doença 

Processo de 
adoecimento 

 Doença como 
algo perigoso 

"algo 
contagiante" 

 Já é feito no fim de semana é... 
preservativo, fim de semana o 

pessoal vem aí na entrada da favela, 
doa preservativo. Então todo fim de 

semana tem isso e tem o, geralmente 
eles dão o folhetinho explicando, né 

as doenças. Fora isso também a 
gente num tem o, mais conhecimento 

vamos dizê assim. 

 Já é feito no fim de 
semana é... 

preservativo, fim de 
semana o pessoal 

vem aí na entrada da 
favela, doa 

preservativo.  

Comunicação 
Saude como 

processo 
educativo 

 Já é feito no fim de semana é... 
preservativo, fim de semana o 

pessoal vem aí na entrada da favela, 
doa preservativo. Então todo fim de 

semana tem isso e tem o, geralmente 
eles dão o folhetinho explicando, né 

as doenças. Fora isso também a 
gente num tem o, mais conhecimento 

vamos dizê assim. 

  Então todo fim de 
semana tem isso e 
tem o, geralmente 

eles dão o folhetinho 
explicando, né as 

doenças. Fora isso 
também a gente num 

tem o, mais 
conhecimento vamos 

dizê assim. 

Comunicação 
Vinculo 

profissional e 
usuário 

  Eu acho que teria eu tê mais 
divulgação, né ? Por que geralmente 
aqui num tem divulgação, a gente só 

fica sabendo a hora que sai da favela, 
ou seja, fica lá fora da favela num 

entra aqui, o pessoal. Então, qué dizê 
eu acho que deveria que tê uma 
divulgação, ou seja, comunicá os 

moradores, não, todo fim de semana 
a gente vai passá, ou seja, fica ali na 

frente com uma mesa, cês podem 
pegá a vontade, o que for. É, o que 

eu saiba é isso aí e tem que tê 
divulgação. 

 Eu acho que teria 
eu tê mais 

divulgação, né ? Por 
que geralmente aqui 
num tem divulgação, 

a gente só fica 
sabendo a hora que 

sai da favela, ou 
seja, fica lá fora da 
favela num entra 
aqui, o pessoal...  

Comunicação 
Vinculo 

profissional e 
usuário 
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 Eu acho que teria eu tê mais 
divulgação, né ? Por que geralmente 
aqui num tem divulgação, a gente só 

fica sabendo a hora que sai da favela, 
ou seja, fica lá fora da favela num 

entra aqui, o pessoal. Então, qué dizê 
eu acho que deveria que tê uma 
divulgação, ou seja, comunicá os 

moradores, não, todo fim de semana 
a gente vai passá, ou seja, fica ali na 

frente com uma mesa, cês podem 
pegá a vontade, o que for. É, o que 

eu saiba é isso aí e tem que tê 
divulgação. 

 ...Então, qué dizê eu 
acho que deveria 

que tê uma 
divulgação, ou seja, 

comunicá os 
moradores, não, 

todo fim de semana 
a gente vai passá, 
ou seja, fica ali na 
frente com uma 

mesa, cês podem 
pegá a vontade, o 

que for. É, o que eu 
saiba é isso aí e tem 
que tê divulgação. 

Comunicação 
Vinculo 

profissional e 
usuário 

Deus me livre guarde pegá uma coisa 
dessa só por Deus. 

Deus me livre 
guarde pegá uma 
coisa dessa só por 

Deus. 

Expressões 
 

É, esse... esse menino meu que foi 
pra lá tem bronquite, né ? Então 
direto ele fica atacado, por que 

também divido a sujeira,  

... Então direto ele 
fica atacado... Expressões 

 

pelo que eu saiba desses menino 
meu todos eu fiz 4 ultra-som e aí eles 

falaram que não podia e pra mim 
passá aí foi uma polêmica, precisô 

conversá cum a assistente social do 
posto, pra mim tá passando. 

 precisô conversá 
cum a assistente 

social do posto, pra 
mim tá passando. 

Comunicação 
Comunicação 

como uma 
ação social 

 Ah meu filho aqui... só por Deus, 
aqui nóis tem medo, por que aqui tipo 

é um barraco abafado, né ? Aí 
próximo vizinho tosse entendeu ? 
Então é uma coisa esquisita, até 

mudei minha cama por que a mulher 
aí ela tava tipo cum esse sintoma, né 
e ela num se cuida, aí eu fiquei cum 

medo cadê minhas criança, né ? 
Deus me livre guarde pegá uma coisa 

dessa só por Deus. 

... Ah meu filho 
aqui... só por Deus, 
aqui nóis tem medo, 
por que aqui tipo é 

um barraco abafado, 
né ? Aí próximo 

vizinho tosse 
entendeu ?... 

Expressões 
 

 Ah meu filho aqui... só por Deus, 
aqui nóis tem medo, por que aqui tipo 

é um barraco abafado, né ? Aí 
próximo vizinho tosse entendeu ? 
Então é uma coisa esquisita, até 

mudei minha cama por que a mulher 
aí ela tava tipo cum esse sintoma, né 
e ela num se cuida, aí eu fiquei cum 

medo cadê minhas criança, né ? 
Deus me livre guarde pegá uma coisa 

dessa só por Deus. 

  ...Então é uma 
coisa esquisita... Expressões 

 

 Ah meu filho aqui... só por Deus, 
aqui nóis tem medo, por que aqui tipo 

é um barraco abafado, né ? Aí 
próximo vizinho tosse entendeu ? 
Então é uma coisa esquisita, até 

mudei minha cama por que a mulher 

.... Deus me livre 
guarde pegá uma 
coisa dessa só por 

Deus... 

Expressões 
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aí ela tava tipo cum esse sintoma, né 
e ela num se cuida, aí eu fiquei cum 

medo cadê minhas criança, né ? 
Deus me livre guarde pegá uma coisa 

dessa só por Deus. 

A tosse quando a pessoa tá cum 
muito cansaço, é... arrepio de frio e 
escarrando sangue já, aí já num tem 

como. 

... escarrando 
sangue já, aí já num 

tem como. 
Expressões 

 

Por que isso daí é tipo um 
preconceito que a gente mora aqui, 

né ? Por que como fala que a gente é 
da rua, fica quieto, quando fala que a 
gente da Rua Doutor Elias Chaves, 

então aí já joga a ficha lá de qualquer 
forma, aí fica lá. 

Por que isso daí é 
tipo um preconceito 
que a gente mora 

aqui, né ?  

Comunicação 
Comunicação 

como uma 
ação social 

 Ah além da creche faltava água pra 
nóis, né ? Uma água pa gente um 

chuveiro quente pa gente tomá banho 
melhó, né ? Pa... a gente sofre muito 
cum essa água, né ? Só isso mesmo. 

Uma água pa gente 
um chuveiro quente 

pa gente tomá banho 
melhó, né ? Pa... a 
gente sofre muito 

cum essa água, né ? 
Só isso mesmo. 

Expressões 
 

 Mais curô, minha irmã mora em 
Campo Limpo, curô minha irmã foi 
curada né ficô da grossura de um 

palito. 

 .... né ficô da 
grossura de um 

palito. 
Expressões 

 

 Ah os sintomas da tuberculose é 
tossir direto, ela tá com uma tosse 
que num pára mais, ela tá tossindo 
dia e noite já faz o que, já faz uns 

dois meses acho que ela tá com uma 
tosse direto, que ela veio pra cá em 

junho, tosse direto. 

ela tá com uma 
tosse que num pára 
mais, ela tá tossindo 
dia e noite já faz o 
que, já faz uns dois 
meses acho que ela 
tá com uma tosse 
direto, que ela veio 
pra cá em junho, 

tosse direto. 

Expressões 
 

Não fica cum aquela ssoação do 
nariz, o nariz entupido. 

Não fica cum aquela 
ssoação do nariz, o 

nariz entupido. 
Expressões 

 

Nóis precisava da Prefeitura vim aqui 
pra dá um jeito né só nos rato que tá 

demais, só isso mesmo. Eu, eu... 
mais tem que tomá cuidado que tem 
muita criança aqui né muito perigoso. 

Então isso aí seria o caso da 
Prefeitura vim fazê uma, um... um... 

passá um negócio aí, né ? 

... Então isso aí seria 
o caso da Prefeitura 
vim fazê uma, um... 

um... passá um 
negócio aí, né ? 

Expressões 
 

Eu tô com um problema respiratório 
grave, a gente vê que é grave. 

Eu tô com um 
problema respiratório 

grave, a gente vê 
que é grave. 

Expressões 

Eu num entendo é como... assim tem 
meninas novas, num tem mais do que 

Eu num entendo é 
como... assim tem 

Comunicação Vinculo 
profissional e 
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20 ano. Isso aí a saúde tinha que vim 
fazê um planejamento, vim... 

meninas novas, num 
tem mais do que 20 
ano. Isso aí a saúde 
tinha que vim fazê 
um planejamento, 

vim... 

usuário 

Só que o pobrema lá é que elas não 
vão lá. Eles tem que vim aqui, 

cunversá, reuni, pegá... cunvencê 
elas a fazê. Por que num dá. 

Só que o pobrema lá 
é que elas não vão 
lá. Eles tem que vim 

aqui, cunversá, 
reuni, pegá... 

cunvencê elas a 
fazê. Por que num 

dá. 

Comunicação 

A relação a saúde num vi muita coisa 
não. Agora que tá entrando um posto 
que o pessoal da saúde que veio no 
posto. Tá vindo aí, às vezes vem um 

médico examinas as pessoa nas 
casas, agora que tá melhorando um 

pouco e foi aí que melhorô um pouco, 
mais... 

A relação a saúde 
num vi muita coisa 
não. Agora que tá 
entrando um posto 
que o pessoal da 

saúde que veio no 
posto. Tá vindo aí, 
às vezes vem um 

médico examinas as 
pessoa nas casas, 

agora que tá 
melhorando um 

pouco e foi aí que 
melhorô um pouco, 

mais... 

Comunicação 

Tem gente que tem preguiça, a 
preguiça mesmo (risos)....Por que 
acha que, que é longe e acho que 

num tem... dificuldade, coisa que eu 
acho ao contrário, por que eu fico 

preocupada mesmo em i de tá indo 
num posto tratando.....Eu não, eu 
num acho não, inclusive todas as 
reuniões que fazia, que teve lá no 
posto eu ia, muita gente aqui não 

ia...Dava pra entendê ? 
... Dá, sempre deu. Eu venho há 17 
ano tentando resolvê e só agora eu 

consegui. 
A dificuldade de... não pra mim 

também, de planejamento dificuldade 
nenhuma... a dificuldade é minha, sei 

lá. Em i até lá e é isso que essas 
menina num faz... Daí elas acha que 

num tem necessidade de i lá, elas 
acha que o pessoal de lá tem que vim 

aqui. Num é assim e elas num 
gostam... Eu acho viesse mais... 

como é que eu vô dizê, uma 
assessoria, né ?... 

Tem gente que tem 
preguiça, a preguiça 
mesmo (risos)....Por 
que acha que, que é 

longe e acho que 
num tem... 

dificuldade, coisa 
que eu acho ao 

contrário, por que eu 
fico preocupada 

mesmo em i de tá 
indo num posto 

tratando.....Eu não, 
eu num acho não, 
inclusive todas as 

reuniões que fazia, 
que teve lá no posto 
eu ia, muita gente 
aqui não ia...Dava 

pra entendê ? 
... Dá, sempre deu. 
Eu venho há 17 ano 
tentando resolvê e 

só agora eu 
consegui. 

A dificuldade de... 
não pra mim 
também, de 

planejamento 
dificuldade 

nenhuma... a 
dificuldade é minha, 

Comunicação 
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sei lá. Em i até lá e é 
isso que essas 

menina num faz... 
Daí elas acha que 

num tem 
necessidade de i lá, 

elas acha que o 
pessoal de lá tem 

que vim aqui. Num é 
assim e elas num 
gostam... Eu acho 

viesse mais... como 
é que eu vô dizê, 

uma assessoria, né 
?... 

 O pessoal vai uma vez por semana 
médico. Num tem uma reunião do 

povo...: Ó o problema é reunindo uns, 
os outro num pegam... tão unidos aí 

vão se interessando por que dizê que 
a saúde... tão servindo e aí vão querê 
procurá, se interessa vão procurá, eu 
já vi aqui que tem muita gente aqui 

que às vezes num querem aceitá as 
coisa, aí eles vê os outro eles vão, aí 
vê que a pessoa melhorô, a pessoa 

levantô eles vão procurá, assim 
mesmo tem uma Senhora que 

quando saí daqui. 

 O pessoal vai uma 
vez por semana 

médico. Num tem 
uma reunião do 

povo...: Ó o 
problema é reunindo 

uns, os outro num 
pegam... tão unidos 

aí vão se 
interessando por que 
dizê que a saúde... 

tão servindo e aí vão 
querê procurá, se 

interessa vão 
procurá, eu já vi aqui 
que tem muita gente 
aqui que às vezes 
num querem aceitá 
as coisa, aí eles vê 
os outro eles vão, aí 

vê que a pessoa 
melhorô, a pessoa 
levantô eles vão 
procurá, assim 

mesmo tem uma 
Senhora que quando 

saí daqui. 

Comunicação 

A situação aqui. Qui tem gente aqui 
acho que nem, nem nunca ouviu falá, 

falá em tratamento, em exame 
médico, i num médico, a gente num 

sabe o que que tem. Quando eu fiz o 
meu, eu fiz. 

A situação aqui. Qui 
tem gente aqui acho 
que nem, nem nunca 

ouviu falá, falá em 
tratamento, em 
exame médico, i 

num médico, a gente 
num sabe o que que 
tem. Quando eu fiz o 

meu, eu fiz. 

Comunicação 

É. E aí eu falei pra muita gente, óia 
que lá no posto tá fazendo exame pra 
vê si, pra prevenção do HIV. Ah isso 
aí é bobagem, aqui num existe isso. 

E aí teve duas amiga minha que 
morreram HIV aqui dentro. 

É. E aí eu falei pra 
muita gente, óia que 

lá no posto tá 
fazendo exame pra 
vê si, pra prevenção 
do HIV. Ah isso aí é 
bobagem, aqui num 
existe isso. E aí teve 
duas amiga minha 

Comunicação 
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que morreram HIV 
aqui dentro. 

UC 94 Eles acham que num precisa 
tá se tratando, tá fazendo nada tudo 

bem cum a saúde. 

127 Eles acham que 
num precisa tá se 

tratando, tá fazendo 
nada tudo bem cum 

a saúde. 

SAUDE COMO 
AUSENCIA DE 

DOENÇA 

Saúde como 
ausência de 

doença 

. Chegô um menino lá queimando, 
mais queimando em febre, a mãe 

largô lá e quis trabalhá 

. Chegô um menino 
lá queimando, mais 

queimando em febre, 
a mãe largô lá e quis 

trabalhá 

expressões 

Graças a Deus, graças a Deus ! Tudo 
perfeito, num tem pobrema de... 
negócio de pobrema interno nem 

nada. Graças a Deus  

Graças a Deus, 
graças a Deus ! 

Tudo perfeito, num 
tem pobrema de... 

negócio de pobrema 
interno nem nada. 

Graças a Deus  

expressões 

 Ah sabê assim muita coisa assim 
num sei, eu só sei que os outro fala 

que que pega em relação de tipo 
assim se alguém tem um machucado 
pegá na pessoa que tem, né ? Saliva 
memo pega também, né ? Eles fala. 

 
 

É, esse... esse 
menino meu que foi 
pra lá tem bronquite, 
né ? Então direto ele 
fica atacado, por que 

também divido a 
sujeira, por que é 

muito sujo aqui esse 
local... 

expressões 

 Ah sabê assim muita coisa assim 
num sei, eu só sei que os outro fala 

que que pega em relação de tipo 
assim se alguém tem um machucado 
pegá na pessoa que tem, né ? Saliva 
memo pega também, né ? Eles fala. 

 Ah sabê assim 
muita coisa assim 
num sei, eu só sei 

que os outro fala que 
que pega em relação 

de tipo assim se 
alguém tem um 

machucado pegá na 
pessoa que tem, né 
? Saliva memo pega 
também, né ? Eles 

fala. 

Comunicação 

 UC 95 Ah sabê assim muita coisa 
assim num sei, eu só sei que os outro 
fala que que pega em relação de tipo 
assim se alguém tem um machucado 
pegá na pessoa que tem, né ? Saliva 
memo pega também, né ? Eles fala. 

UR 128  ..., eu só sei 
que os outro fala que 
que pega em relação 

de tipo assim se 
alguém tem um 

machucado pegá na 
pessoa que tem, né 

? ... 

SAUDE COMO 
AUSENCIA DE 

DOENÇA 

Saúde como 
ausência de 

doença 

Isso querê vivê, né ? Não querê... pô 
um sentido na vida. 

Isso querê vivê, né ? 
Não querê... pô um 

sentido na vida. 
Expressões 

Sexualmente transmissíveis ?... É um 
saco...Por que é chato (risos)...Ixi um 

Sexualmente 
transmissíveis ?... É 

Expressões 
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bocado ! Sífilis, gonorréia uma pá de 
doença eu conheço. 

um saco...Por que é 
chato (risos)...Ixi um 

bocado ! Sífilis, 
gonorréia uma pá de 
doença eu conheço. 

Só se levá todo mundo amarrado pra 
fazê o exame. 

Só se levá todo 
mundo amarrado pra 

fazê o exame. 
Expressões 

: O que eu falei antes, né ? A 
iniciativa por que... Ah eu tô bem por 

que eu tô gorda, num vai fazê o 
exame num vai... tá loco quando vê já 
tá naquele estágio mais avançado aí. 
E falta iniciativa, num sei cumo é que 

vocês vai fazê não, vocês num 
podem fazê nada só a parte de 

vocês, por que é lá dentro mesmo, 
aqui vocês vem dá a palavra, né ? Dá 

escrito o que que é, basta a gente 
entendê e não só ouvi mais guardá 

também, procurá... fazê, né ? 

: O que eu falei 
antes, né ? A 

iniciativa por que... 
Ah eu tô bem por 
que eu tô gorda, 
num vai fazê o 

exame num vai... tá 
loco quando vê já tá 
naquele estágio mais 
avançado aí. E falta 
iniciativa, num sei 
cumo é que vocês 
vai fazê não, vocês 
num podem fazê 

nada só a parte de 
vocês, por que é lá 
dentro mesmo, aqui 

vocês vem dá a 
palavra, né ? Dá 

escrito o que que é, 
basta a gente 

entendê e não só 
ouvi mais guardá 

também, procurá... 
fazê, né ? 

Comunicação 

E o profissional de saúde cê acha 
que ele atende aqui, em vez de ficá 

só lá na... 
... Ah se viesse aqui seria bom !.. 

E o profissional de 
saúde cê acha que 
ele atende aqui, em 

vez de ficá só lá na...
... Ah se viesse aqui 

seria bom !.. 

Comunicação 

..., o trabalho do profissional de 
saúde ? 

E2: Ah tá... razoável... de vocês 
razoável (risos) meio lá meio cá mais 

tá bom. 

..., o trabalho do 
profissional de saúde 

? 
E2: Ah tá... 

razoável... de vocês 
razoável (risos) meio 

lá meio cá mais tá 
bom. 

Comunicação 

..., o trabalho do profissional de 
saúde ? 

E2: Ah tá... razoável... de vocês 
razoável (risos) meio lá meio cá mais 

tá bom. 

 
... Ah tá... razoável... 

de vocês razoável 
(risos) meio lá meio 

cá mais tá bom. 

Expressões 

Não, não. Acho que tem, o que mais 
pega aqui é mais a coisa da droga, 

né ? 

....o que mais pega 
aqui é mais a coisa 

da droga, né ? 
Expressões 

: E também tem muitos casos de 
tuberculose de... né ? Também tem 

.... Contaminação 
dos ratos, barraco 

Expressões 
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os ratos, né ? Contaminação dos 
ratos, barraco sujo. Então a gente fez 
um trabalho aqui mais num... a gente 
viu qui né alguns né teve resultado, 

agora outros, né ? Tipo agora a 
pouco eu fui ni um qui tá todo assim 
tem resto de comida já cum bicho, já 

assim bem precária, né ? Tem... 
parece que as pessoas assim elas 
num querem sê curadas, sabe ? 

Parece qui qué morrê, a gente sente 
assim qui num sei, tipo assim parece 

que é um demônio que tem... 

sujo. Então a gente 
fez um trabalho aqui 
mais num... a gente 
viu qui né alguns né 
teve resultado, agora 

outros, né ? Tipo 
agora a pouco eu fui 

ni um qui tá todo 
assim tem resto de 

comida já cum bicho, 
já assim bem 

precária, né ? Tem... 
parece que as 

pessoas assim elas 
num querem sê 
curadas, sabe ? 
Parece qui qué 

morrê, a gente sente 
assim qui num sei, 
tipo assim parece 
que é um demônio 

que tem... 

UC 96: E também tem muitos casos 
de tuberculose de... né ? Também 

tem os ratos, né ? Contaminação dos 
ratos, barraco sujo. Então a gente fez 
um trabalho aqui mais num... a gente 
viu qui né alguns né teve resultado, 

agora outros, né ? Tipo agora a 
pouco eu fui ni um qui tá todo assim 
tem resto de comida já cum bicho, já 

assim bem precária, né ? Tem... 
parece que as pessoas assim elas 
num querem sê curadas, sabe ? 

Parece qui qué morrê, a gente sente 
assim qui num sei, tipo assim parece 

que é um demônio que tem... 

UR 129 : E também 
tem muitos casos de 
tuberculose de... né 
? Também tem os 

ratos, né ? 
Contaminação dos 
ratos, barraco sujo. 
Então a gente fez 
um trabalho aqui 

mais num... a gente 
viu qui né alguns né 
teve resultado, agora 

outros, né ? Tipo 
agora a pouco eu fui 

ni um qui tá todo 
assim tem resto de 

comida já cum bicho, 
já assim bem 

precária, né ? Tem... 
parece que as 

pessoas assim elas 
num querem sê 
curadas, sabe ? 
Parece qui qué 

morrê, a gente sente 
assim qui num sei, 
tipo assim parece 
que é um demônio 

que tem... 

SAUDE COMO 
AUSENCIA DE 

DOENÇA 

Saúde como 
ausência de 

doença 

Olha, é... eu acredito qui na verdade 
ainda eu num sei muito assim sabe 

tuberculose em si, né ? Por que teve 
as palestras mais aí eu também num 

num fiquei qui teve qui levá-los né 
alguns nu médico e aí eu fiquei fora 

(risos) né, mais assim a casa em si é 
muito fechada cê pode vê qui qui nem 
janela tem, algumas tem janela qui é 
arejada, outras é bem abafada, né ? 

Pega uma gripe, né ? E aqui eles 
também tem, tem mexe cum muita 

.... Por que teve as 
palestras mais aí eu 
também num num 
fiquei qui teve qui 

levá-los né alguns nu 
médico e aí eu fiquei 

fora (risos) né, .... 

Comunicação 
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droga muito a bebida, né ? E aí acho 
que junta uma coisa junto outro, né ? 
E aí pega uma gripe. Mais aí deixa de 
i no médico que vai tomá mais uma e 

aí aquilo vai transformando numa 
doença maior, né ? 

: E também tem muitos casos de 
tuberculose de... né ? Também tem 

os ratos, né ? Contaminação dos 
ratos, barraco sujo. Então a gente fez 
um trabalho aqui mais num... a gente 
viu qui né alguns né teve resultado, 

agora outros, né ? Tipo agora a 
pouco eu fui ni um qui tá todo assim 
tem resto de comida já cum bicho, já 

assim bem precária, né ? Tem... 
parece que as pessoas assim elas 
num querem sê curadas, sabe ? 

Parece qui qué morrê, a gente sente 
assim qui num sei, tipo assim parece 

que é um demônio que tem... 

... Parece qui qué 
morrê, a gente sente 
assim qui num sei, 
tipo assim parece 
que é um demônio 

que tem... 

Expressões 

UC 96: E também tem muitos casos 
de tuberculose de... né ? Também 

tem os ratos, né ? Contaminação dos 
ratos, barraco sujo. Então a gente fez 
um trabalho aqui mais num... a gente 
viu qui né alguns né teve resultado, 

agora outros, né ? Tipo agora a 
pouco eu fui ni um qui tá todo assim 
tem resto de comida já cum bicho, já 

assim bem precária, né ? Tem... 
parece que as pessoas assim elas 
num querem sê curadas, sabe ? 

Parece qui qué morrê, a gente sente 
assim qui num sei, tipo assim parece 

que é um demônio que tem... 

:130 E também tem 
muitos casos de 

tuberculose de... né 
? Também tem os 

ratos, né ? 
Contaminação dos 
ratos, barraco sujo. 
Então a gente fez 
um trabalho aqui 

mais num... a gente 
viu qui né alguns né 
teve resultado, agora 

outros, né ? Tipo 
agora a pouco eu fui 

ni um qui tá todo 
assim tem resto de 

comida já cum bicho, 
já assim bem 

precária, né ? Tem... 
parece que as 

pessoas assim elas 
num querem sê 
curadas, sabe . 

SAUDE COMO 
AUSENCIA DE 

DOENÇA 

Saúde como 
ausência de 

doença 

Qui é a tuberculose ? Bom, eu acho 
qui a tuberculose, eu acho qui é é a 
gripe mal curada, né ? Aquela gripe 

que você, cê pega e depois você 
deixa e ela vai né até se torná uma 
tuberculose, acredito qui seja isso. 

... Bom, eu acho qui 
a tuberculose, eu 

acho qui é é a gripe 
mal curada, né ? 
Aquela gripe que 
você, cê pega e 

depois você deixa e 
ela vai né até se 

torná uma 
tuberculose, acredito 

qui seja isso. 

Expressões 

Mais assim, não não aparecem 
grávidas, mais num num deixam o 

vício pela gravidez, continuam então 
assim a criança também vai sê um 

um viciado, né ? Desde da, na barriga 

Desde da, na barriga 
depois no leite 

materno, depois né ? 
Assim, si ela num 

pára. 

Expressões 
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depois no leite materno, depois né ? 
Assim, si ela num pára. 

Ah, eu acho que tá muito arriscado, 
cum água parada a gente num tem 

água, a gente pega no galão, a gente 
num tem como cobri, pode gerá um 
foco da dengue, né ? Então... tem 
pessoas que tem tuberculose, tem 
pessoas que tem AIDS, tem tudo 

misturado entendeu ? A gente num 
sabe quem tem quem num tem, 

entendeu ? É arriscado pás criança, 
por causa da lama, do barro, as 

criança... é barraco venta às vezes 
pega pneumonia, bronquite, é muita 

coisa aqui dentro, entendeu ? 

Ah, eu acho que tá 
muito arriscado, cum 
água parada a gente 

num tem água, a 
gente pega no galão, 

a gente num tem 
como cobri, pode 
gerá um foco da 
dengue, né ? ... 

Expressões 

Ah, eu acho que tá muito arriscado, 
cum água parada a gente num tem 

água, a gente pega no galão, a gente 
num tem como cobri, pode gerá um 
foco da dengue, né ? Então... tem 
pessoas que tem tuberculose, tem 
pessoas que tem AIDS, tem tudo 

misturado entendeu ? A gente num 
sabe quem tem quem num tem, 

entendeu ? É arriscado pás criança, 
por causa da lama, do barro, as 

criança... é barraco venta às vezes 
pega pneumonia, bronquite, é muita 

coisa aqui dentro, entendeu ? 

... Então... tem 
pessoas que tem 
tuberculose, tem 
pessoas que tem 
AIDS, tem tudo 

misturado entendeu 
? A gente num sabe 
quem tem quem num 

tem, entendeu ? 

Expressões 

mas num qué, qué i logo pra buraco. 
Ele num ajuda... 

mas num qué, qué i 
logo pra buraco. Ele 

num ajuda... 
Expressões 

Ah, aqui, aqui... aqui ninguém liga pa 
nada. Por que ninguém tá nem aí, 

qué tipo ferrá o outro, entendeu ? Se 
eu tenho também vô passá para ele. 
Num procura um médico, só procura 

quando tá morrendo.  

Ah, aqui, aqui... aqui 
ninguém liga pa 
nada. Por que 

ninguém tá nem aí, 
qué tipo ferrá o 

outro, entendeu ? Se 
eu tenho também vô 
passá para ele. Num 
procura um médico, 

só procura quando tá 
morrendo.  

Expressões 
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