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1 – INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A pesquisa Atendimento às mulheres em situação de violência: uma questão de 

gênero e raça/cor na Saúde, a priori foi iniciada junto à Unidade de Saúde da Família Centro 

Histórico, que faz parte da região central do município de Santos, e foi eleita pelo número de 

notificações de violência apresentados por ela. Entretanto, apenas quatro profissionais 

demonstraram interesse em participar do estudo. Para melhor atingir seus objetivos bem como 

a limitação de tempo para realização do mesmo, avaliou-se a necessidade de investir em 

estratégias de ampliação para garantir a participação de um número maior de interlocutores. 

Entendendo que uma maior participação seria relevante para compreensão de como as 

concepções de gênero e raça/cor aparecem no atendimento prestado por profissionais de saúde 

às mulheres em situação de violência, bem como os fatores que levam ao não preenchimento 

adequado do quesito raça/cor na Ficha de Notificação de Violência. 

Com a ampliação, foram pesquisadas 4 das 5 unidades de saúde da Região Central 

Histórica, a saber: Unidade de Saúde da Família Centro Histórico, Centro de Saúde Martins 

Fontes, unidade básica de saúde do Valongo, unidade básica de saúde da Vila Mathias. A 

unidade e Pronto Atendimento do Porto não fez parte desta pesquisa porque, dada sua 

localização próxima à zona portuária, a unidade acaba prestando atendimento prioritariamente 

a homens, maioria dos trabalhadores do Porto. Com a extensão para as demais unidades 

pudemos obter um maior número de colaboradores a fim de melhor cumprir os objetivos 

propostos, perfazendo 16 profissionais. Considera-se também que a ampliação permitiu obter 

dados interessantes para a Secretaria Municipal de Saúde de Santos, pois abrangeu não apenas 

uma unidade, mas uma região da nossa cidade. 

Acreditamos que o motivo da baixa adesão tenha sido a dificuldade do 

profissional em contatar a temática violência, que muitas vezes gera constrangimento, pois de 

certo modo e de acordo com as entrevistas, parece que as pessoas ou conhecem alguém muito 

próximo que tenha sofrido e/ou a própria pessoa já passou ou está passando por uma situação 

de violência. As primeiras sensações observadas, quando da apresentação da pesquisa e 

realização do convite para participação da pesquisa foram de constrangimento e fuga da 

temática, através do olhar fugidio e aparente desconforto dos profissionais. Tudo isso levou-

nos a ampliar o local da mesma e ratificou a necessidade deste produto que envolve a temática 

violência. Observamos que com um número maior de participantes enriqueceu este estudo e 

contribuiu para a construção deste produto técnico. 
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O produto consistirá no desenvolvimento de uma proposta de trabalho de 

educação permanente em saúde formatado a partir dos temas deste estudo: violência, gênero e 

raça/cor, e será direcionada aos profissionais de saúde da rede pública. 

Observamos, a partir dos relatos de profissionais, que eles identificam a 

necessidade de Educação Permanente em Saúde sobre as temáticas deste estudo, 

corroborando a ideia apresentada neste produto: 

Eu acho que é a gestão das secretarias investir mais nessa capacitação do seu 

pessoal, porque é uma coisa que não pode parar nunca. Não pode parar porque 

você está sempre trazendo um elemento novo, porque a rotatividade das equipes é 

muito grande, porque é um tema que sempre suscita debates acalorados e o debate 

é sempre bom. Então isto é uma das coisas que eu acho fundamental pra qualificar 

o preenchimento, capacitação sempre. Isso vai desde capacitação em serviço, 

cursos, cursos à distância, cursos presenciais. Eu acho que as universidades já 

devem começar a preparar os seus alunos que vão um dia ser..., vão trabalhar no 

SUS, vão trabalhar na rede privada, mas eles precisam aprender um pouquinho à 

importância desse tema. (T1). 

 

Eu acho que sempre nós precisamos de treinamento, de atualização, de 

esclarecimento. Porque às vezes você faz um treinamento [...] que nem eu, [...] foi 

uma participação numa orientação sobre notificação, mas isso foi 8, 9, 10 anos 

atrás, então quando você vai praticar aquilo que já ficou, que não teve uma prática 

constante, com certeza você vai encontrar dificuldade. Então eu acho fundamental a 

reciclagem constante dos profissionais da área da saúde em todos os aspectos, 

todos os aspectos (B4). 

 

Acreditamos que este produto também se justifica ao observarmos profissionais 

que demonstraram desconhecer, por exemplo, a função da Coleta do quesito raça/cor, ao 

alegarem não existir sentido em perguntar a raça/cor ao(a) usuário(a) e/ou ao sugerirem que o 

próprio profissional altere o que o(a) usuário(a) se autoclassificou, caso discorde da raça/cor 

do(a) mesmo(a): 

[...] poderia passar por cima e escrever que a pessoa, vamos supor, é amarela; tá 

dizendo que é amarela e ela é negra, fazer uma observação [na ficha], eu acho que 

não pode. Então eu não sei (P3). 

Acho que não deveria existir este campo de cor, por que qual é a diferença?Acho 

que não. O que [...] vai diferenciar um negro de um branco no exame de sangue, 

por exemplo, um preventivo, no que [...] diferencia, eu acho que nada. Do mesmo 

jeito que eu sou uma mulher branca, você pode ser uma mulher negra, você não tem 

as mesmas coisas que eu? Eu acho que pra mim não tem diferença nenhuma. Eu 

sinceramente acho que não deveria nem existir (M1). 

 

Os(as) profissionais que sabem da relevância do Quesito também revelam 

desconforto em ter que perguntar: 

 

Um pouco de vergonha, mas tem que perguntar (N2). 
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Eu não me sinto muito a vontade, [em perguntar] porque eu vejo que eles não 

gostam [...] e às vezes até respondem mal [dizendo]: ‘você num tá vendo?[...] (P3). 

 

Um pouco constrangido, vou falar pra ti, (risos) de perguntar, mas como a gente 

tem que perguntar, eu pergunto sempre.[...] muitas vezes eu imagino que a pessoa 

pra quem eu [es]teja perguntando se sinta ofendida [...](B23). 

 

Desta forma, acreditamos que este produto poderá contribuir na propagação do 

conteúdo de instrumentos como a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra 

colaborando com as estratégias preconizadas de dar visibilidade ao Racismo Institucional e 

possibilitar sua problematização, instrumento este desconhecido por muitos dos(as) 

profissionais quando da realização da entrevistas. 

Destacamos, então, a relevância deste produto considerando que “a educação em 

saúde, pela sua magnitude, deve ser entendida como uma importante vertente à prevenção, e 

que na prática deve estar preocupada com a melhoria das condições de vida e de saúde das 

populações”. (OLIVEIRA, H. e GONÇALVES, 2004, p. 761). Portanto, acreditamos que este 

produto técnico poderá propiciar um espaço de reflexão aos(as) profissionais de saúde sobre 

esta temática e, de alguma forma, contribuir para ressaltar a relevância do preenchimento do 

quesito raça/cor, particularmente na Ficha de Notificação de Violência. Ademais levá-los(as) 

a reflexão sobre o atendimento que realizam à mulher em situação de violência, e suas 

possíveis relações com concepções preconceituosas que enfeixam os marcadores da diferença 

de raça/cor e gênero, além da possibilidade da percepção da importância de agir de modo 

específico para a necessidade de cada indivíduo ou grupo, de acordo com Werneck (2010, p. 

8), promovendo assim a equidade. 

Como estratégia para realização das Oficinas utilizaremos a Justiça Restaurativa, 

que pode ser definida como uma forma de agir e pensar as relações humanas que visa uma 

mudança de paradigma, possibilitando assim mudança de comportamento a partir de reflexões 

em grupos e em círculo, podendo culminar em transformações no cotidiano de cada pessoa, 

logo, no cotidiano de cada profissional de saúde. 

Nesse sentido, propomos uma sensibilização, a partir da temática deste produto, 

constituindo círculos que, de acordo com a Justiça Restaurativa, podem ser círculos de 

conversa, de apoio, de conflito e violências, de compartilhamento de aprendizagens. Espaços 

que visam problematizar questões elencadas neste produto, neste tipo de processo educativo. 

Além do produto, é tomado aqui como compromisso ético a apresentação dos 

resultados do estudo como uma devolutiva para as Unidades participantes do estudo, e para a 

Seção de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde de Santos onde foi realizado o 
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mapeamento da violência. Além disso, pretende-se apresentar os resultados deste estudo 

também ao Comitê Técnico Regional de Saúde da População Negra da Região da Mata 

Atlântica da Baixada Santista, à Coordenadoria de Políticas Públicas para a Mulher da 

Secretaria de Defesa e Cidadania e ao Conselho de Participação da Comunidade Negra. 

 

 

2 – OBJETIVOS 

 

 Propiciar um espaço de reflexão ao(a) profissional de saúde sobre concepções de 

gênero e raça/cor; 

 Propiciar formas de discutir tais concepções a partir das experiências no atendimento 

prestado às mulheres em situação de violência; 

 Contribuir na qualificação do preenchimento do quesito raça/cor, principalmente na 

Ficha de Notificação de Violência, destacando-se a autoclassificação e a utilização dos 

dados preenchidos; 

 Divulgar e discutir o mapeamento da violência no município de Santos no período de 

2009 a 2013 realizado, visando ressaltar a importância de conhecer dados da violência, 

principalmente na região em que se trabalha e desta forma possibilitar ações de 

prevenção e promoção da saúde. 

 

3 - MÉTODO 

 

O formato idealizado para a formação a ser implementada são Oficinas, que se 

definem pela problematização dos temas para efetivar o processo educativo. Esta proposta de 

formação será oferecida, a princípio, para os(as) profissionais de saúde da região Central 

Histórica, mas pretende-se oferecê-la também a outras unidades de saúde e serviços da rede 

pública, visando abranger profissionais das 5 regiões da Saúde. 

Pretende-se efetivar que os(as) profissionais tenham uma aproximação com esta 

temática por meio de Oficinas, as quais poderão ser realizadas em encontros que já são 

previstos como parte da rotina de reuniões da Vigilância Epidemiológica sobre a notificação 

da violência. A ocupação deste espaço permitirá ampliar o conteúdo sobre notificação, 

abrangendo os eixos contidos neste produto. Outra possibilidade de espaço a ser ocupado, são 

as reuniões da Atenção Básica que já são realizadas como rotina. 
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Será utilizada a metodologia da Justiça Restaurativa
1
 para realização das Oficinas, 

porque entendemos que ela permite a utilização de estratégias para sensibilizar e 

problematizar as temáticas no coletivo, considerando a experiência cotidiana do trabalho e as 

trajetórias de vida. 

Resumidamente, a Justiça Restaurativa pode ser definida como “uma forma de 

pensar, refletir e investigar sobre a construção das relações nas dimensões relacionais, 

institucionais e sociais. É uma maneira de agir diante dos desafios da convivência, a partir da 

concepção plena da responsabilidade individual e coletiva”. (MUMME, M., 2015, p. 10).  

Convivência esta que, enquanto equipe de trabalho da saúde, pode interferir no 

atendimento prestado aos(as) usuários(as) que procuram o serviço de saúde, especificamente 

de acordo com este estudo as mulheres em situação de violência. 

A ideia da Justiça Restaurativa é utilizarmos da metodologia do processo circular, 

dialogar a partir da temática deste produto e da história de vida de cada profissional. De 

acordo com Pranis (2010, p. 11): 

Os Círculos de Construção de Paz estão sendo usados em variados contextos. Dentro 

dos bairros, [...] nas escolas [...], no local de trabalho, [...] no âmbito da assistência 

social [...]. O processo do Círculo é um processo que se realiza através do contar 

histórias. Cada pessoa tem uma história, e cada história oferece uma lição. No 

Círculo as pessoas se aproximam das vidas umas das outras através da partilha de 

histórias significativas para elas. 

 

Mumme (2015, p. 22) relata que em seu trabalho com a Justiça Restaurativa 

também se baseia nos conceitos do professor Johan Galtung, que é reconhecido mundialmente 

como fundador da disciplina acadêmica de Pesquisa de Paz e mentor no campo de mediação e 

transformação de conflitos, que destaca 3 tipos de violência: a direta, e mais evidente que se 

utiliza da força, palavra e gesto visando intimidar, causar sofrimento, humilhação ou 

simplesmente eliminar o(s) outro(s), a violência estrutural que é “aquela que se constrói em 

um sistema social e que se expressa pela desigualdade de oportunidades, de acesso às 

necessidades básicas, como educação, saúde, alimentação, moradia digna, trabalho, cultura e 

lazer”, e a violência cultural, “que alude a peculiaridades da cultura/comunidade/etnia para 

justificar ou legitimar o uso direto, simbólico ou estrutural da violência – tal como no 

machismo e no racismo - (Comitê Paulista para a Década da Cultura da paz)”. 

A Justiça Restaurativa, na prática, se dá em forma de rodas de conversa, ou seja, 

círculos de convivência que: “são encontros circulares em que o principal objetivo é que as 

                                            
1 Material utilizado foi fornecido em curso, dado pela psicóloga Mônica Mumme do Laboratório de 

Convivência, no período de set. 2014 a ago. 2016, na Universidade Católica de Santos. 
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pessoas compartilhem sentimentos sobre os desafios da convivência e busquem ideias 

coletivas para lidar com os pontos apresentados [no caso, a temática deste produto]”. 

(MUMME, 2015, p. 24). 

Objetiva-se construir um espaço seguro para que as pessoas falem sobre seus 

sentimentos e necessidades, sem a preocupação do julgamento alheio na busca de respostas 

para aquilo que os(as) afeta.  Visando a construção deste espaço seguro, é trazido para a roda 

o Poder Compartilhado, garantindo a responsabilização de todas as pessoas neste grupo, de 

acordo com Mumme (2015). 

É utilizado o que se chama de “bastão da fala”, que circula entre os integrantes do 

grupo respeitando o sentido do círculo e permitindo que todas as pessoas possam falar cada 

uma por vez, ou seja, fala quem estiver com o bastão na mão. 

Quanto ao papel de cada participante, há um guardião que tem como função 

acolher as pessoas no grupo, harmonizar o tempo, estimular a reflexão do grupo por meio de 

perguntas e convidar o coletivo, quando necessário, para que cuidem da qualidade do 

encontro. A única pessoa que pode falar sem a necessidade do bastão é o guardião do círculo, 

que pode intervir quando considerar relevante. O coguardião se posiciona sentado em frente 

ao guardião e também conhece o roteiro que será preparado antes de cada encontro, estará 

junto com o guardião e participará como os demais integrantes, mas tem o papel de contribuir, 

assim como o guardião, possibilitando as reflexões do grupo. 

O centro do círculo será composto por alguns objetos que remetem ao tema das 

Oficinas, no caso poderá ser: a Ficha de Notificação de Violência, a Política Nacional de 

Saúde Integral da População Negra, a Lei Maria da Penha, um Cartaz da Cultura da Paz (diga 

não à violência) e demais objetos considerados pertinentes e que remetam ao cotidiano dos(a) 

profissionais e à temática deste estudo, ou ainda, de acordo com Pranis (2010, p. 25): “[...] 

algum objeto que tenha significado especial para o grupo, como inspiração, algo que evoque 

nos(as) participantes valores e bases comuns”. 

Com relação a duração de cada Oficina, dependerá da quantidade de profissionais 

que participarão, por exemplo, se forem de 8 a 10 participantes, por Oficina, a duração poderá 

ser em média de 60 a 90 minutos cada uma. 

O círculo é dividido em ciclos, de acordo com Mumme (2015), são eles:  

1º) O guardião apresenta o círculo, o coguardião, o bastão da fala, combina o 

sigilo já que as pessoas falarão sobre suas experiências pessoais de vida. Entretanto a ideia é 

multiplicar o que for aprendido no círculo no que diz respeito à temática; 
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2º) Valores, que cada um oferece para tornar o espaço seguro, podendo expressar 

suas verdades e por ventura, diálogos complicados. Considerando que abordaremos temas 

como gênero, preconceito, discriminação, violências; 

3º) Contação de histórias, pois a metodologia da Justiça Restaurativa se baseia em 

histórias de vida. Aqui a ideia com este produto são as histórias vividas pelos(as) profissionais 

sobre os atendimentos realizados à mulher em situação de violência, preconceitos, dentre 

outros, muitas delas já relatadas nas entrevistas e que acreditamos poderão contribuir para 

sensibilização e reflexões sobre as temáticas; 

4º) Abordar a questão, falar sobre o motivo principal por que estão neste encontro. 

Neste momento, poderemos problematizar o conteúdo dos módulos conforme veremos mais 

adiante; 

5º) Preparar o plano de ação, que trata de trabalhar o que cada profissional, cada 

unidade precisa para resolver as questões trazidas para o círculo, fazer os combinados para 

experimentarem novos comportamentos; 

6º) Elaborar o plano de ação que é o momento de construir acordos e finalizar o 

círculo. Neste momento direciona-se o bastão da fala para as pessoas que comporão o plano. 

A ideia é que possa surgir do grupo, representantes de cada unidade que responda como 

poderão viabilizar na sua unidade o que ficou acordado no grupo ta partir da formação, 

trabalhando de forma bem específica, ou seja, quando, como, onde e quem estará envolvido. 

O guardião e o coguardião anotarão este plano, que será lido no final do encontro 

para que possa ser concretizado nas unidades. O mesmo será resgatado no próximo encontro, 

e assim será realizado o fechamento do círculo. 

Serão realizadas algumas rodadas com o bastão para apresentação desta proposta. 

A ideia, com esta metodologia, de acordo com Pranis (2010, p. 25) é que: “Os 

participantes se sentam nas cadeiras dispostas em roda, sem mesa no centro. [...] o formato 

espacial do círculo simboliza liderança partilhada, igualdade, conexão e inclusão. Também 

promove foco, responsabilidade e participação de todos”. Portanto, reunir-se em grupos com 

os(as) profissionais e trabalhar as temáticas a partir do diálogo, da escuta dos(as) 

profissionais, da reflexão visando a produção de conhecimento sobre o conteúdo proposto 

neste produto, ao mesmo tempo que demonstra possibilidade de ser multiplicado em cada 

realidade de trabalho como ferramenta de transformação da realidade. 

A pretensão é dividir o conteúdo da formação em módulos, totalizando 4 Oficinas, 

com carga horária de 60 a 90 minutos cada, podendo haver variação conforme mencionado 

acima, pré-organizadas da seguinte forma: 
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1- Notificação da violência: sensibilização para o preenchimento da Ficha de 

Notificação, com ênfase no preenchimento do quesito raça/cor. 

2- Gênero: sensibilizar para o manejo das questões de gênero; impactos das 

desigualdades de gênero; diversidade de gênero, discriminações de gênero; 

3- Raça/cor: será realizado um trabalho de sensibilização para a violência que 

essa população enfrenta, além da intensificação do fluxo e da rede de atendimento 

à violência no município; apresentação de dados epidemiológicos desagregados 

por raça/cor e apresentado noções gerais sobre Política Nacional de Saúde Integral 

da População Negra (saúde da população; racismo institucional, etc.); 

4- Intersecções entre gênero, raça/cor e violência: discutir como as 

interseccionalidades têm consequências para saúde e como pode auxiliar no 

atendimento às mulheres em situação de violência e seus encaminhamentos para a 

rede de serviços. 

 

Acreditamos que estes módulos poderão propiciar momentos de reflexão aos(as) 

profissionais e facilitar a multiplicação do que possa ser aprendido entre o grupo com os(as) 

demais colegas das unidades de saúde e reforçar a necessidade de cuidar da vida em primeiro 

lugar, ou seja, do direito que cada pessoa tem à Saúde, e direito de ser atendido de acordo com 

suas especificidades, seja em gênero e/ou raça/cor. 

Assim como observamos no estudo de Santos (2012, p. 27) que revela que: 

Além dos procedimentos restaurativos, as atividades de multiplicação dos ideais 

restaurativos são extremamente importantes, visto que é necessária uma mudança de 

cultura na comunidade. Através dos workshops de Justiça Restaurativa e 

Comunicação Não Violenta é possível sensibilizar as pessoas para a importância dos 

direitos humanos fundamentais e do respeito a eles. 

 

Reflexão que remete o que se pretende na proposta apresentada ao trabalhar com a 

temática da violência visando sensibilizar os(as) profissionais de saúde para a possibilidade de 

trabalhar  em equipe na busca da equidade em Saúde, considerando que: 

Os participantes do Círculo se beneficiam da sabedoria coletiva de todos. Seus 

integrantes não estão divididos em provedores e recebedores. Os Círculos recebem o 

aporte da experiência de vida e sabedoria do conjunto de participantes, gerando 

assim uma nova compreensão do problema e possibilidades inéditas de solução. 

Os Círculos de Construção de Paz reúnem a antiga sabedoria comunitária e o valor 

contemporâneo do respeito pelos dons, necessidades e diferenças individuais. 

(PRANIS, 2010, p. 18). 
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Acreditamos que através da partilha das histórias de vida dos(as) profissionais, no 

que diz respeito a suas concepções de gênero, raça/cor, violência, preconceitos, 

discriminações e implicações destas no atendimento que realizam aos(as) usuários(as) nas 

unidades de saúde, principalmente às mulheres em situação de violência, seja possível 

contribuir na criação de um espaço para que possam refletir suas práticas e transformá-las 

cada vez mais na busca da equidade em saúde, como preconiza o SUS. 

 

4 - AVALIAÇÃO 

 

Pretende-se avaliar cada uma das Oficinas que compõe a formação através dos 

relatos sobre as experiências dos(as) profissionais que participaram do trabalho, por meio de 

instrumento simples de avaliação
2
, conforme abaixo, considerando os pontos positivos, 

negativos e sugestões indicadas em cada Oficina: 

 
AVALIAÇÃO I 

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

OFICINAS – Violência, gênero e raça/cor 
 

 

 
 

Gostei 

 

 

 
 

Não gostei  

 

 

 
Sugestões 

 

 

Neste modelo utilizado para avaliação não será necessária identificação dos 

profissionais. A mesma será utilizada em cada encontro para monitorar os encontros 

seguintes, e pretendemos que este seja um formato que contribuirá para uma construção em 

conjunto a cada encontro. 

                                            
2
 Instrumento de avaliação elaborado pela Facilitadora Garcia, C. F. e pela Multiplicadora da Justiça 

Restaurativa Moraes, M. C. S., quando da realização de um Círculo Restaurativo. 
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Posteriormente, avaliados os resultados da execução das Oficinas junto às 

unidades participantes do estudo, pretende-se implementá-la para outras unidades e serviços 

do SUS, construindo assim uma educação permanente em saúde na rede pública, através do 

diálogo e troca de experiências. 

 

 

5 – CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

Ano/mês Descrição das Atividades 

 

2016/2017 

Pactuação com a Secretaria de Saúde de Santos e outras parcerias como a 

Coordenadoria de Políticas Públicas para a Mulher da Secretaria de 

Defesa e Cidadania, Conselho Municipal de Participação da Comunidade 

Negra e Comitê Técnico Regional de Saúde da População Negra da 

Região da Mata Atlântica da Baixada Santista, visando apresentar e 

qualificar o produto, realizando ajustes necessários de acordo com as 

parcerias e, assim validar o produto da Saúde. 

 

 

2017 

Antes da formação, será apresentado o produto à Coordenação da Região 

Central Histórica da Atenção Básica para que seja repassado aos(as) 

profissionais de saúde que participarão das Oficinas. 

 

 

2017 

Durante a formação, será retomado junto aos(as) profissionais de saúde, os 

objetivos do Produto Técnico para iniciar as Oficinas. E após cada Oficina 

será realizada a Avaliação proposta, considerando seus resultados para a 

realização da Oficina seguinte. 

 

 

 

 

2017/2018 

Depois da formação, visando dar sustentabilidade ao Produto, será 

contatada a Coordenação das outras regiões da Saúde, como Zona 

Noroeste, Orla, Morros e Área Continental para iniciar as Oficinas com 

estes grupos, sendo um por vez. 

Após participação de todas as 5 regiões, serão reiniciadas as Oficinas a 

partir da primeira região com os(as) profissionais interessados(as), que 

poderá ser o mesmo grupo que já tenha participado das Oficinas ou 

outros(as) profissionais. 

Favorecendo assim a Educação Permanente em Saúde a partir da 

metodologia da Justiça Restaurativa. 
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