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RESUMO 
 
Figueiró MTL. Audiovisual sobre Visita Domiciliar na Atenção Básica, como prática 
emancipatória: Que óculos você usa? [dissertação]. São Paulo: Escola de 
Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2015. 

 
Introdução: O objeto deste estudo é o audiovisual pedagógico que tem como tema 
a Visita Domiciliar (VD) emancipatória. A escolha da VD, um instrumento do trabalho 
em saúde, foi realizada por ter potencialidade para a captação de necessidades em 
saúde dos grupos sociais, portanto, no âmbito do coletivo. O grupo social escolhido 
foi o grupo das famílias com instabilidade nas condições de trabalho e de vida. O 
processo de produção coletiva do audiovisual pautou-se na abordagem 
emancipatória, a qual pressupõe a participação dos sujeitos envolvidos no processo 
educativo na busca de respostas aos problemas por eles identificados. Neste 
estudo, o processo de construção conjunta ancorou-se nos conceitos de educação 
emancipatória, determinação social do processo saúde-doença, necessidades em 
saúde dos grupos sociais e processo de trabalho em saúde. Objetivo: construir 
audiovisual pedagógico sobre a VD e material gráfico que sirva de guia para a 
utilização do vídeo em processos educativos. Método: Pesquisa-Ação 
emancipatória. Participaram do vídeo cinco enfermeiras que atuam na Atenção 
Básica (AB) na área pertencente à Supervisão Técnica de Saúde Butantã (STS) e 
de outras STS que compõem a Coordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste, 
inclusive a autora dessa pesquisa. P a r t i c i p a r a m  também uma Agente 
Comunitária de Saúde, um usuário da USF Jardim Boa Vista e trabalhadoras da 
EEUSP. Critério de inclusão: enfermeiras deveriam ter o trabalho envolvido com a 
AB. A gravação foi feita a partir de roteiro desenvolvido em pesquisa anterior. 
Resultados: este estudo tem como produtos um audiovisual pedagógico sobre 
VD realizada em Unidade Básica de Saúde (UBS) e um material gráfico nos 
moldes de guia para estudo dirigido, disponível em: 
http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=7035. O audiovisual é um instrumento 
pedagógico desde a construção coletiva (elaboração do roteiro, planejamento da 
gravação) até a sua finalização (vídeo e guia). A intencionalidade é que o vídeo, a 
finalização do processo, seja utilizado como instrumento em processos de educação 
em saúde. O guia gráfico sinaliza a importância do reconhecimento dos problemas 
que acometem a comunidade através do levantamento das necessidades em saúde 
dos grupos sociais, do reconhecimento do território, e dos perfis de reprodução 
social. As cenas do vídeo retratam e sinalizam essas observações ao longo da 
apresentação do audiovisual, esses itens apontam possibilidades de aprimoramento 
teórico e prático sobre esses temas considerados relevantes para o processo 
educativo. Considerações finais: A construção conjunta de instrumentos 
pedagógicos, desde que realizada em processos educativos emancipatórios 
possibilita resultar em produtos para uma prática de saúde crítica, reflexiva e 
transformadora. O audiovisual se constitui como importante ferramenta a ser 
utilizada nos processos de formação e capacitação. No que se refere ao 
aprimoramento das práticas em saúde, os trabalhadores dos serviços de saúde 
devem ter apoio para viabilizar espaços para o desenvolvimento de processos que 
visem à construção conjunta de respostas às necessidades em saúde dos grupos 
sociais que compõem os territórios. 

 
Palavras-Chave: Pesquisa-Ação. Visita Domiciliar. Necessidades e Demandas de 
Serviços. Educação em Saúde Enfermagem de Atenção Primária. 



ABSTRACT 
 
Figueiró MTL. Audiovisual on Home Visit in primary care as emancipatory practice: 
Which glasses do you wear? [Dissertation]. Sao Paulo: School of Nursing, University 
of São Paulo; 2015. 

 
Introduction: The purpose of this study is the educational audiovisual whose theme 
is the emancipatory Home Visit (HV). The choice of the HV, an instrument of health 
work, was held to have potential for raising health needs of social groups, so in the 
context of collective. The chosen social group was the group of families with 
instability in working and living conditions. The collective production process of 
audiovisual was based on the emancipatory approach, which presupposes the 
participation of the subjects involved in the educational process in the search for 
answers to the problems they have identified. In this paper, the joint construction 
process was anchored in the concepts of emancipatory education, social 
determination of the health-disease, health needs of social groups, and health work 
process. Objective: To build on the educational audiovisual HV and graphic material 
to serve as a guide for the use of video in educational processes. Method: It is an 
emancipatory Action Research. Participated on the video five nurses who work in 
Primary Care (PC) in the area belonging to the Health Technical Supervision Butantã 
(HTS) and other HTS that make up the Midwest Regional Coordination of Health, 
including the author of this research.Moreover, a Health Community Agent, a 
member of the USF Jardim Boa Vista, and EEUSP workers contributed with this 
study. Inclusion criteria: Nurses should have the work involved with primary care. 
The recording was made from script developed in earlier research. Results: This 
study has as products an educational audiovisual about the HV performed in 
Basic Health Unit (BHU) and a graphic material in the templates of guide for the 
directed study, available in: http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=7035. The 
audiovisual is an educational tool since the collective construction (preparing the 
script, recording planning) to the finish (video and guide). The intention of this video 
is to be used as a tool in the process of he alth education. The graphic guide 
indicates the importance of the recognition of the problems that affect the 
community through a survey of the social groups health needs, the territory 
recognition, and social reproduction profiles. The scenes of the video show and 
reveal these comments throughout the presentation of the audiovisual, these items 
link theoretical and practical improvement possibilities on these topics relevant to 
the educational process. Final Considerations: A joint construction of pedagogical 
tools, if carried out under emancipatory educational processes, enables products to 
result in a practice of critical health, reflective and transforming. The audiovisual 
constitutes an important tool to be used in training and capacity building 
processes. As regards the improvement of health practices, workers health services 
must have support to make space for the development of processes aimed at joint 
construction of health needs the answers of the social groups that make up the 
territories. 

 
Keywords: Action Research. Home Visit. Needs and Service demands. 
H e a l t h  E d u c a t i o n . Primary Nursing. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

Há trinta anos tenho tido o privilégio de trabalhar numa unidade docente 

assistencial da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o Centro de 

Saúde-Escola Samuel Barnsley Pessoa (CSE). 
 

A minha carreira profissional na área da saúde se deve ao fato de ter tido a 

oportunidade de trabalhar em um serviço de saúde-escola que tem como um dos 

seus propósitos o desenvolvimento de práticas voltadas à Atenção Primária à 

Saúde, com ênfase no ensino, pesquisa e assistência. A proposta de trabalho 

inicialmente atendeu às minhas expectativas de trabalhar com processos 

educativos, pois na ocasião já estava me preparando para dar continuidade ao curso 

de psicopedagogia que não pude concluir alguns anos antes por problemas de 

saúde. 
 

A minha inserção no mundo do trabalho e da saúde em especial, me 

transformaram em uma profissional extremamente crítica. Tive a oportunidade de 

entrar em contato com estudiosos da área da saúde, em especial do campo da 

Saúde Coletiva, os quais contribuíram e muito com a minha formação profissional e 

intelectual. 
 

Ao longo dos anos fui aprimorando o olhar para o cuidado ampliado em saúde 

e pude desenvolver o senso crítico a respeito do trabalho na Atenção Primária, 

seus desafios e o potencial inesgotável de investigação, atuação e proposições de 

novas tecnologias pertinentes à consolidação do SUS. 
 

O aprimoramento intelectual e profissional tem sido um dos meus objetivos ao 

longo desses anos. Ao exercer funções que conciliam ensino, pesquisa e 

assistência, tive que procurar por processos de formação que me capacitavam não 

só para o exercício da enfermagem em si, mas também para o ensino formal, 

reconhecidos oficialmente pelos órgãos de classe. 
 

A minha trajetória de formação e capacitação inclui os cursos de Auxiliar de 

Enfermagem, Técnico de Enfermagem, Graduação em Enfermagem (todos formais, 

voltados para o modelo médico centrado e biologista), Especialização em Saúde 

Coletiva e no Programa da Saúde da Família (esse curso realizei na EEUSP), no 



Departamento de Saúde Coletiva, a qual me despertou um interesse maior em dar 

continuidade ao meu processo de formação profissional e acadêmico, e Docência no 

Ensino de Enfermagem, atuando em processos de formação e capacitação já há 

alguns anos paralelamente ao trabalho que exerço no CSE. 
 

Os desafios que se apresentam no cotidiano da minha prática assistencial e 

de ensino e os inúmeros questionamentos referentes ao processo de cuidar em 

saúde, propostos na atual conjuntura social, são inerentes a minha pessoa, me 

perturbam, e despertaram em mim o desejo de aprofundar meus conhecimentos 

sobre o campo da Saúde Coletiva. 
 

A proposta do Mestrado Profissional, com ênfase nos Cuidados em Atenção 

Primária em Saúde, me motivou ir à  busca não apenas do embasamento teórico, 

mas também da possibilidade de construção do conhecimento coletivo sobre as 

práticas em saúde de acordo com o referencial teórico proposto. A troca de 

experiências e vivências, o compartilhamento de novos saberes, aprimoramento da 

prática profissional; e a proposta de não só estudar os temas que precisam ser 

discutidos à luz dos fundamentos da Saúde Coletiva, como também a de propor a 

construção de novas tecnologias que poderão ser empregadas no cotidiano dos 

serviços, complementou a minha escolha acadêmica. 
 

O produto final dessa pesquisa, a produção coletiva de um recurso 

pedagógico audiovisual sobre VD como prática emancipatória e do guia gráfico que 

o acompanha, nos moldes de estudo dirigido, complementa a finalização dessa 

etapa proposta pelo Mestrado Profissional, que visou não apenas a análise do 

processo de cuidado em saúde e o aprimoramento das práticas, como também 

propôs o desenvolvimento de uma tecnologia inovadora voltada para o cuidado em 

Atenção Primária à Saúde. 
 

Esse material tem a finalidade de ser utilizado em processos de educação em 

saúde para o aprimoramento de práticas de enfermeiros em UBS, subsidiar 

processos de formação e capacitação tanto no âmbito dos serviços e também 

contribuir em processos de formação de futuros trabalhadores em saúde, no âmbito 

do ensino de graduação. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O objeto deste estudo é o audiovisual pedagógico que tem como tema a visita 

domiciliar (VD) emancipatória. 
 

Define-se práticas emancipatórias como aquelas que: 
 
 

possibilitam refletir sobre a origem dos problemas de saúde, superando 
ações que incidem no âmbito dos problemas já instalados, para atingir 
determinantes do processo saúde-doença; instrumentalizam os sujeitos dos 
grupos sociais a acessar direitos e a lutar por eles e aqueles que incentivam 
valores de solidariedade. Práticas emancipatórias resgatam a condição 
humana como condição social, em contraposição à naturalização do sujeito 
como ser biológico (Campos, 2013, p.70). 

 
A VD é um importante instrumento no cotidiano da prática assistencial do 

enfermeiro na Atenção Básica (AB), especialmente para aqueles que atuam frente à 

perspectiva da Estratégia da Saúde da Família (ESF), cujo modelo de assistência à 

saúde tem como foco o cuidado à família e ao indivíduo centrado em seu espaço 

domiciliário (Brasil, 2007; Brasil, 1997). 
 

A VD é um instrumento do trabalho em saúde, utilizado tanto para a captação 

de necessidades de saúde, no âmbito do coletivo, quanto para o cuidado em saúde 

de indivíduos e famílias (Campos et al., 2014), que tem em sua origem propostas de 

controle das doenças infectocontagiosas e que ainda hoje mantém o foco na 

vigilância (como sinônimo de controle de hábitos e comportamentos), no controle e 

monitoramento de adesão a tratamento de doenças crônicas, no atendimento aos 

acamados, em monitoramento de processos característicos de etapas do ciclo vital, 

dentre outras atividades programáticas (Forlin, 2014). 
 

Estudo recente, desenvolvido com a finalidade de contribuir para o 

aprimoramento das práticas do enfermeiro na AB, elegeu a VD para tomá-la como 

prática emancipatória (Forlin, 2014). A problematização do estudo mostrou que 

embora tenha passado por várias reorientações ao longo do processo histórico- 

social do cuidado à saúde, a VD não sofreu alterações na sua essência, dado que 

hegemonicamente é guiada pelos saberes da clínica. 
 

A partir dessa problematização, propôs uma pesquisa-ação que teve como 

terminalidade  um  roteiro  de  VD  emancipatória  elaborado  por  um  grupo  de 
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enfermeiras  envolvidas  com  a  AB  (Forlin,  2014),  para  posterior  gravação  de 

audiovisual pedagógico, o qual é o objeto do presente estudo. 
 

Assim, foi realizada a produção coletiva de um recurso audiovisual sobre VD 

para ser utilizado em processos de educação em saúde, no aprimoramento de 

práticas de enfermeiros em UBS, na esfera dos serviços de saúde e auxiliar no 

processo de formação de futuros trabalhadores de saúde, no âmbito do ensino na 

graduação. 
 

1.1 AS ORIGENS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 
 

Foi no contexto da Revolução Industrial Inglesa que a Saúde Pública foi 

implementada sob a responsabilidade do Estado inglês, que passou a se 

responsabilizar por aspectos da saúde da população, ao exercer a função de agente 

fiscalizador, desenvolvendo políticas de saúde voltadas para o controle das 

doenças, a manutenção da força de trabalho humana (Mendes Gonçalves, 1992; 

Rosen, 1994) em resposta às reinvindicações da classe operária organizada (Paim, 

Almeida Filho, 1998; Rosen, 1994), “como forma de ampliar efetivamente os direitos 

e o consumo das classes subalternas” (Mendes Gonçalves, 1992 p. 36). 
 

O trabalho em saúde se desenvolveu, de acordo com essa perspectiva, 

incorporando a medicina como instrumento de controle e de disciplina da vida social, 

para controlar a ocorrência e a disseminação de doenças e para restabelecer ao 

trabalho o trabalhador acometido pela doença. Essas formas de articulação do 

trabalho em saúde determinaram o processo de trabalho que se voltou ao 

atendimento das necessidades sociais “próprias da sociedade capitalista” (Mendes 

Gonçalves, 1992, p.36). 
 

Diferentemente do processo europeu, no Brasil o impulso da industrialização 

coincidiu com a crise financeira do capitalismo na década de 1930, e a consequente 

crise da economia agroexportadora no país. Foi esse o contexto em que a saúde no 

Brasil passou a ser responsabilidade do Estado, a partir das necessidades 

apresentadas pelo ciclo da produção agrícola do café, em função da situação crítica 

pela qual passava o país naquele período. As epidemias protagonizadas por uma 

série de doenças infectocontagiosas comprometiam a comercialização, transporte 

dos alimentos e a cobertura dos portos marítimos (Costa, 1987). 
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A necessidade de controle das doenças passou a expandir-se além da área 

portuária com o processo de industrialização brasileira, que determinou a crescente 

ocupação do espaço urbano. Nesse contexto a educação coercitiva passava a 

provocar resistências na população e outras estratégias fizeram-se necessárias 

(Costa, 1987). 
 

Entre o final da década de 1930 e a década seguinte, num contexto de II 

Guerra Mundial, foi instituído o modelo de Atenção Primária à Saúde (APS), 

inspirado no sanitarismo americano. Foi criado o Serviço Especial de Saúde Pública 

(SESP), financiado pela Fundação Rockeller (Mendes, 2012), que apoiou a criação 

de escolas de Saúde Pública para formar sanitaristas e epidemiologistas e a 

implantação de postos sanitários permanentes, os Centros de Saúde (Almeida, 

Trapé, Soares, 2013). 
 

Os programas implementados nesses Centros de Saúde eram definidos na 

esfera federal e determinados verticalmente, sem considerar as especificidades 

sociais e as condições de saúde (regional e local) da população. As ações eram 

orientadas pelos “saberes tradicionais da biologia e da velha epidemiologia” (Silva 

Junior, Alves, 2007, p.28), baseadas na clínica individual e voltadas para populações 

de risco, tomadas como um grupo homogêneo (Soares et al., 2014). 
 

Os materiais utilizados pela educação sanitária (cartazes, folhetos, filmes e 

livretos) visavam apenas à transmissão dos conhecimentos, as imagens e 

informações contidas nesse tipo de comunicação, em geral, se configuravam de 

forma assustadora (Villardi, Cyrino, Berbel, 2014, p.166). 
 

As práticas de saúde disseminavam o discurso normalizador e regulador e 

tinham como objetivos: 
 

regulamentar, enquadrar, controlar todos os gastos, atitudes, 
comportamentos, hábitos e discursos das classes subalternas e destruir ou 
apropriar-se dos modos e usos do saber estranhos a sua visão do corpo, da 
saúde, da doença, enfim do „bom‟ modo de andar a vida (Costa, 1987,p.7). 

 
Nesse contexto, a VD teve sua origem como uma das práticas estratégicas do 

âmbito da Saúde Púbica para vigilância, monitoramento e coerção (Amaro, 2007). 
 

As origens da educação em saúde como prática social no Brasil está 

associada ao modelo de Saúde Pública que demandava práticas coercitivas, entre 
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elas a VD, pautadas em princípios higienistas e moralistas sobre as classes 

subalternas, para coagi-las a aderir a mudanças de hábitos e responder aos 

interesses das classes dirigentes e à necessidade de manutenção das forças 

produtivas (Costa, 1987). 
 

A hegemonia dessa tendência continuou, mesmo com a proeminência do 

Movimento da Saúde Comunitária, ou Medicina Comunitária, fortemente influenciada 

pelo modelo dos EUA, na década de 1960, quando práticas da APS brasileira 

incorporaram conhecimentos de outras áreas (sociologia, antropologia e psicologia), 

trazidos pela Medicina Preventiva (Alves, 2005). 
 

Esse movimento induziu construções de centros comunitários de saúde 

subsidiados pelo governo federal e por agências multilaterais (Paim, Almeida Filho, 

1998), e também o “apelo à participação da comunidade para a solução dos 

problemas de saúde nela vivenciados” e o estimulo à inserção das populações rurais 

nos processos educativos, visando o aumento da produção por meio do acesso às 

novas tecnologias (Alves, 2005). 
 

Na medida em que a medicina comunitária promoveu a responsabilização 

individual pelos problemas e pelo autocuidado, as práticas de educação em saúde 

são coerentes a essa lógica. Assim, promovia o discurso da culpabilização dos 

sujeitos: 
 

as práticas de educação em saúde comunitária partiam, então, do 
pressuposto de que as comunidades seriam as responsáveis pela resolução de 
seus problemas de saúde, devendo, para isto, ser conscientizadas. Os 
determinantes sociais desses problemas, contudo, não eram levados em 
consideração (Alves, 2005, p.45). 

 
 

A crise do capitalismo desencadeada na década de 70 e a posterior 

consolidação do Estado neoliberal, na década de 90, produziram a diminuição dos 

investimentos do Estado em políticas estatais de assistência social de cunho 

universal, acirrando ainda mais as desigualdades sociais. Ocorre um deslocamento 

das atribuições do Estado que intervém minimamente, sem aumentar os gastos 

públicos, a precarização da saúde e da educação torna-se evidente. (Viana, 2009). 
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Essa conjuntura dos anos 1970, ao mesmo tempo em que esteve na origem 

do aumento das desigualdades sociais e da diminuição da presença do Estado para 

as políticas estatais, também favoreceu movimentos sociais no campo da saúde. Os 

movimentos da saúde buscaram embasamento teórico em estudos de 

pesquisadores da América Latina, entre os estudiosos destacam-se Breilh (1991), 

Breilh e Granda (1986) e Laurell (1998,1983). Esses pesquisadores publicaram 

resultados de estudos que correlacionavam a precarização das condições de saúde 

ao contexto político-econômico daqueles países (Paim, Almeida Filho, 1998; Viana, 

Soares, Campos, 2013). 
 

Pesquisadores e professores universitários, trabalhadores e usuários de 

serviços de saúde, inicialmente sob a coordenação dos acadêmicos, promoveram 

debates críticos sobre essa compreensão das raízes dos problemas de saúde. 

Pode-se afirmar que esses movimentos tensionaram a tendência da educação em 

saúde prescritiva e normativa, à medida que os grupos discutiam o determinante das 

condições de saúde dos grupos sociais. 
 

Esse movimento posteriormente culminou no Movimento da Reforma 

Sanitária e na inscrição da saúde como direito universal, conforme consta na 

Constituição Federal do Brasil (Paim, Almeida Filho, 1998). 
 

No entanto, as medidas neoliberais de racionalização dos recursos para as 

políticas estatais determinaram a focalização de serviços de saúde gratuitos aos que 

não tem acesso a serviços da iniciativa privada, orientação encampada pela 

Organização Pan-americana da Saúde (OPS), que apoiou iniciativas de reformas do 

setor saúde nessa direção, na América Latina, subsidiadas por órgãos financeiros 

internacionais, como por exemplo, o Banco Mundial. Essas diretrizes de organização 

de serviços divergiram das propostas de sistemas universais, propostos na Reforma 

Sanitária (Paim, Almeida Filho, 1998). 
 

Portanto, ainda que haja em disputa dois projetos de atenção à saúde, o 

projeto que teve projeção foi o identificado com as políticas de ajuste propostas pelo 

projeto neoliberal. 
 

Os projetos de educação em saúde, praticados no interior dos serviços de 

saúde, mantiveram a hegemonia dos saberes da clínica, pouco alterando o seu 
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caráter  prescritivo e  normativo,  de responsabilização individual  (Almeida,  Trapé, 

Soares, 2013). 
 
1.2 A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE 

DA FAMÌLIA (ESF) 
No âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) ou Atenção Básica (AB), como 

a APS é nominada no Brasil, as práticas de saúde são majoritariamente voltadas à 

adesão, prevenção e tratamentos de doenças crônicas, infectocontagiosas e 

sexualmente transmissíveis, entre outras, além de enfatizar também a adesão aos 

hábitos classificados como saudáveis relacionados a ciclos vitais, para 

operacionalizar diretrizes dos programas de saúde preconizados pelo Ministério da 

Saúde (Almeida, Trapé, Soares, 2013). 
 

Portanto, a educação em saúde não sofreu inflexão. 
 
 

Na ESF a educação em saúde continua sendo identificada como instrumento 

de “dominação, de afirmação de um saber dominante, de responsabilização dos 

indivíduos pela redução dos riscos à saúde”, reproduzindo a lógica das práticas 

educativas de modelos anteriores, em que prevalece a relação vertical de 

transmissão de conhecimentos, com a finalidade de mudança de comportamentos e 

hábitos (Albuquerque, Stotz, 2004, p. 260). 
 

Essa é a lógica reforçada pelas diretrizes dos programas de saúde 

preconizados pelo Ministério da Saúde (Almeida, Trapé, Soares, 2013). 
 

Na AB as práticas de educação em saúde tem se configurado como “práticas 

burocratizadas, ritualizadas”, embasadas em “prescrições pedagógicas e médicas 

sanitárias”, com vistas a restabelecer parâmetros considerados normais ou 

aceitáveis (Almeida, Trapé, Soares, 2013, p.294) e são predominantemente 

pautadas na concepção que naturaliza o sujeito como ser biológico (Paim, Almeida 

Filho, 1998). 
 

O discurso sanitário e as condutas de moralidade e disciplinarização higiênica 

hegemônicos são ancorados pelo saber da clínica médica, que pautou também as 

práticas da enfermagem que adotaram esse conhecimento como forma de obter 

reconhecimento social da prática profissional (Rizzotto, 2006). 
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Publicações que tomam ações de educação em saúde na AB como objeto 

comprovam essa afirmação, a de que essas ações tomam como objetivo mudanças 

de comportamento e de estilos de vida, e tomam como objeto as patologias, agravos 

e fenômenos naturais em determinadas fases do ciclo de vida, preconizados nos 

programas orientados pelo Ministério da Saúde. 
 

As publicações descreveram ações de educação em saúde que tinham como 

objetivo a adesão ao tratamento da hipertensão arterial (Spinato, 2010; Santos, 

Lima, 2008; Santos, 2005; Toledo et al., 2007), adesão ao tratamento da diabetes 

mellitus , tanto no âmbito do cuidado individual quanto em grupos (Silva, Costa, 

Fermino, 2008), ações de educação em saúde voltadas para a promoção do 

envelhecimento saudável (Patrocínio, 2013), grupo educativo que tomava como 

objetivo a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (Pereira et al., 2011), 

abordagens de educação em saúde voltadas para o programa de pré-natal, 

aleitamento materno e puericultura (Melo, 2007; Dodt, 2013), grupo como espaço 

interativo, dinâmico, direcionado à promoção da saúde, cuidado humanizado com 

ênfase no protagonismo e autonomia dos participantes (Zampieri et al., 2010). 
 

Essas ações refletem a hegemonia das práticas de educação em saúde na 

AB com a ênfase na mudança de comportamentos, na aquisição de hábitos 

considerados saudáveis por técnicos, no monitoramento da chamada qualidade de 

vida ou na responsabilização do sujeito no seu autocuidado (Santos, 2011). 
 

Também foram encontrados estudos que tensionam essa lógica, sem superá- 

la. São os que propõem práticas baseadas na educação popular em saúde. 
 

Propõem a superação da prática prescritiva por meio da incorporação de 

crenças e saberes populares dos sujeitos envolvidos no processo educativo por 

tomarem em consideração os aspectos da vida social no fenômeno de saúde 

abordado (Patrocínio et al., 2013; Erdmann et al., 2009; Ferreira, 2006). 
 

Nessa perspectiva, Frota et al. (2007) abordaram a desnutrição como 

problema social  e propuseram que a ação educativa incorporasse saberes dos 

usuários e abordassem as condições de vida na base das de saúde da população 

fragilizada pela pobreza, para abordar os distúrbios nutricionais como consequência 

das condições de vida. 
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Já Gonçalves e Schier (2005) a partir da concepção de educação proposta 

por Paulo Freire, abordaram instrumentos do processo educativo – o espaço grupal- 

como primordial, a inclusão dos saberes dos usuários e a prática dialógica, para 

possibilitar a troca de saberes e de reflexões acerca da realidade vivenciada. 
 

No entanto, a educação popular não supera a lógica hegemônica porque 

mantém ênfase em mudança de comportamento, aquisição de hábitos saudáveis, 

monitoramento da qualidade de vida e, em certa medida, mantém a 

responsabilização do individuo para o autocuidado (Almeida, Trapé, Soares, 2013). 
 

Já numa perspectiva de superação de processos educativos como os 

descritos anteriormente, Soares et al. (2009) descreveram processo realizado por 

meio de oficinas com trabalhadores sociais que desenvolveram ações com jovens, 

denominadas oficinas emancipatórias, para discutir juventude e consumo de drogas. 

O processo discutiu o fenômeno produção-distribuição-consumo de drogas na 

contemporaneidade, como o de outra mercadoria, com fins lucrativos e juventude 

como constructo social, permitiu analisar a realidade social de jovens de diferentes 

grupos sociais, com suas expectativas e projetos de futuro, o que possibilitou que os 

participantes examinassem mitos e preconceitos a respeito dos temas abordados, 

apontou-se para a criação de espaços no ambiente de trabalho que possibilitem a 

discussão de temas relevantes, e proposições sobre ações solidárias de cunho 

coletivo, projetos intersetoriais (Soares et al., 2009,p.192). 
 

Nessa mesma perspectiva teórica foi desenvolvido processo educativo com 

agentes comunitários de saúde, que teve como terminalidade a elaboração de 

material pedagógico impresso. O processo de elaboração conjunta do material 

significou grande potencial educativo para os participantes e o material produzido foi 

um caderno “Alcool e outras drogas: um milhão de ações”, o qual poderá ser 

utilizado para aprimoramento de práticas de trabalhadores em saúde e de outros 

setores de práticas sociais (Soares et al., 2012). 
 

Tomou-se como objeto deste estudo, o material audiovisual sobre VD, sob 

essa mesma perspectiva, a de elaboração conjunta com trabalhadores de saúde. 
 
 
1.3 O PROCESSO DE ELABORAÇÃO E O AUDIOVISUAL 

COMO FERRAMENTAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
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O audiovisual é uma ferramenta de mediação de processos educativos, tanto 

em contextos de ensino formal, em salas de aula, quanto em outros espaços da 

sociedade contemporânea (Arroio et. al, 2005), que vem se mostrando potente para 

expor e analisar fenômenos da realidade para potencializar transformações. 
 

Por meio do audiovisual a imagem do mundo se faz por outras maneiras de 
se perceber a realidade, bem como de construí-la, o raciocínio que dará 
sentido ao mundo é do tipo analógico, isto é, processo de comparação que 
se põe em jogo, ao mesmo tempo, as semelhanças e dessemelhanças 
(Viana, 2000, p.79). 

 
É um tipo de linguagem que mobiliza o aprendizado já a partir de sua 

elaboração, que tem se tornado cada vez mais acessível, dada a popularização dos 

recursos de gravação de imagens. É uma linguagem que viabiliza o registro e a 

difusão de ações que, na maioria das vezes, são impossíveis de serem 

demonstradas por meio da fala ou da escrita (Arroio et al., 2005). 
 

Aleksandrov (2014) afirma que a restrição de material educativo a textos 

impressos pode limitar a formação profissional, na medida em que estes geralmente 

reproduzem situações padronizadas. No entanto, a prática profissional exige tomada 

de decisão e avaliação de suas consequências, que requerem conhecimento 

aprofundado dos fenômenos. 
 

Além disso, é desejável que a formação instrumentalize o profissional para 

transpor as situações padronizadas presentes nos textos impressos, uma vez que 

estas não tem o alcance para reproduzir a dinâmica de situações cotidianas 

(Aleksandrov, 2014). 
 

A elaboração de audiovisual como processo educativo, requer etapas, é uma 

construção processual, no entanto, assim como o processo educativo, pode ser 

tomado apenas como instrumento reiterativo de padrões pré-estabelecidos e não 

necessariamente ser favorecedor de críticas e transformações. 
 

Silva (2008, p.47) sugere que a produção do audiovisual pode ser instrumento 

de uma prática pedagógica crítica e transformadora, se a sua elaboração 

proporcionar a socialização do aprendizado das técnicas de produção do material, 

com a intencionalidade de discussão e vivência de superação da divisão técnica do 

trabalho. Deve partir da identificação e análise de um conteúdo da realidade 

concreta, histórica, que será a fonte do audiovisual, em contraposição à sua 
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utilização apenas na dimensão ilustrativa da imagem ou de uma “dialética da 

narração que reforça a identificação com a sociedade da tecnologia e seu imperativo 

da subjetividade submissa”. 
 

Nessa perspectiva, a elaboração do vídeo requer troca de opiniões e diálogos 

que se estabeleçam de forma não hierárquica, para proporcionar aos envolvidos no 

processo o compartilhamento de visões de mundo e perspectivas a respeito do tema 

abordado. Esta interação permite aos envolvidos a vivência de todo o processo, 

como produtores e como expectadores, dotados de criatividade e com potencial de 

transformação da realidade, não apenas como interlocutores (Pires, 2010). 
 

Ezquerra et al. (2014) ao analisarem o processo de construção coletiva de um 

vídeo digital realizado por estudantes do equivalente aos últimos anos do ensino 

primário no Brasil, evidenciaram que a elaboração desse projeto contribuiu para 

aquisição e compartilhamento de novos conhecimentos, as percepções acerca dos 

novos procedimentos realizados, a potencialidade do projeto e as contribuições para 

o ensino, bem como para o desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo. 
 

A elaboração desse projeto permitiu a elaboração do processo criativo, a 

troca de experiências e vivências, a colaboração e identidade de grupo, a motivação 

dos alunos para realizá-lo, a tomada de decisões, o trabalho em equipe, a 

organização e o planejamento, a divisão de responsabilidades, o compartilhamento 

de saberes, o desenvolvimento do processo de elaboração do vídeo, desde a busca 

inicial dos textos e informações, às discussões em grupo, a criação do texto e do 

script, até a filmagem, que foram base para a transformação do discurso linear para 

a linguagem audiovisual (Ezquerra et al., 2014). 
 

Já o produto do processo, o vídeo, é também um recurso didático, 

considerado potente para disseminar conhecimentos. Pode ser utilizado em 

processos de compreensão e reflexão a respeito de experiências cotidianas e de 

conceitos (Razera et al., 2014). É um recurso que dinamiza e favorece o processo 

educativo e pode facilitar a assimilação de conteúdos (Jesus et. al, 2013; Lisbôa, 

Bottentuit Junior, Coutinho, 2008) e a reflexão crítica sobre a realidade concreta 

vivenciada pelos envolvidos no processo (Lisbôa, Bottentuit Junior, Coutinho, 2008; 

Jesus et al., 2013). 
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No âmbito da utilização desse recurso no ensino universitário, Bortoliero 

(2002, p.3) descreveu, em análise de relatório da Comissão do Sistema Integrado de 

Apoio ao Ensino (SIAE) da Universidade de São Paulo (USP), que em 1999 o vídeo 

era a terceira mídia mais utilizada na USP. No entanto, avaliou que apresentavam 

“estrutura narrativa de formato tradicional”, com imagens que apenas ilustravam os 

processos descritos por um locutor, não sendo identificadas produções 

experimentais. 
 

Na UNICAMP, no final do séc. XX houve um aumento da produção de vídeos 

para subsidiar o ensino na área médica, também para registrar debates e atividades 

na universidade, com a intenção de serem utilizados em atividades com a população 

externa, nos moldes de atividades de extensão universitária. Nessa universidade 

foram construídos espaços próprios para esse tipo de produção audiovisual, 

culminando com a produção de vídeos para a área artística em atendimento ao 

Curso de Mestrado em Multimeios. Tem a maior central de produção de vídeos 

educativos e científicos, em comparação com as outras universidades do país 

(Bortoliero, 2002, p.3). 
 

Na área da saúde, tanto a utilização de vídeos produzidos por terceiros, como 

a elaboração de audiovisual como recurso pedagógico também foram relatados. 
 

Vargas e Siqueira (1999) analisaram a utilização de vídeo sobre corpo e 

sexualidade em processo educativo com trabalhadores da área da saúde. Estes 

demandaram esse recurso como estratégia de processos educativos, tanto com os 

próprios trabalhadores de saúde como também para ser utilizado com a população. 
 

As autoras afirmaram que a imagem em movimento é uma linguagem intensa 

e importante no campo da comunicação, que tem a função de representar a 

realidade por meio da mediação entre o espectador e essa realidade e consideraram 

que o recurso imagético tem se configurado como estratégia comunicativa de grande 

potencialidade (Vargas, Siqueira, 1999). 
 

O vídeo possibilita a reflexão e a sensibilização dos envolvidos no debate das 

questões de saúde, mas sua utilização no campo educativo coloca-se como desafio. 

É necessário que transcenda a sua utilização a partir da visão instrumental do 

processo educativo ou de comunicação (Vargas, Siqueira, 1999). 
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É, portanto, imprescindível que tenha aporte teórico que permita a análise do 

fenômeno abordado. As autoras identificaram falha nos vídeos educativos em 

mobilizar análises desenvolvidas a partir de arcabouço teórico-metodológico que 

permita abordar temas da área da saúde de maneira menos naturalizada, superando 

o caráter preventivo pautado no modelo biomédico, prevalente em análises e 

intervenções no campo da saúde (Vargas, Siqueira, 1999). 
 

A partir de vários autores, Vargas e Siqueira (1999) afirmam que na educação 

em saúde, o corpo é hegemonicamente abordado da perspectiva biomédica e as 

práticas, consequentemente, são permeadas por discursos normativos e 

disciplinadores. Defendem a elaboração de vídeos que sejam mais do que 

estratégias de sensibilização, que abordam de forma a tratar os temas de saúde de 

forma naturalizada, sem contextualizar o posicionamento dos sujeitos na estrutura 

social. 
 

Na mesma direção, Pimenta, Leandro e Schall (2007), ao analisarem vídeos 

produzidos sobre a Leishmaniose no Brasil, constataram que eles são escassos, de 

baixa qualidade e que estimulam a banalização da doença e as interpretações 

estereotipadas. Sinalizaram com a necessidade de que sejam produzidos 

audiovisuais para o ensino em saúde que promovam discussões críticas, que 

incorporem os aspectos sociais implícitos nos processos de adoecimento 
 

é de extrema importância encorajar o espírito crítico com relação aos 
materiais educativos, onde certos discursos e representações negativas e a- 
críticas em saúde podem apenas reproduzir ideologias, posturas e sistemas 
hegemônicos discursivos de nossa sociedade. As imagens podem ir muito 
além de simples transmissão da informação; pensar novos rumos 
pedagógicos e experimentais pode levar a uma ampliação do nosso 
horizonte teórico e metodológico, gerando uma verdadeira práxis do 
audiovisual e da imagem no campo da saúde coletiva (Pimenta, Leandro, 
Schall, 2007, p.1169). 

 
Bortoliero (2002, p.3), analisando relatório realizado por Comissão do Sistema 

Integrado de Apoio ao Ensino (SIAE) da Universidade de São Paulo (USP), 

identificou que em 1999 o vídeo era a terceira mídia mais utilizada naquela 

universidade. Apresentavam “estrutura narrativa de formato tradicional”, com 

imagens que apenas ilustravam os processos descritos, não foram identificadas 

produções experimentais. 
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No âmbito da elaboração de audiovisual como recurso pedagógico, no campo 

da saúde, resultados de estudo sobre a elaboração conjunta desde o roteiro do 

vídeo até a avaliação do produto final, por professores e estudantes de medicina e 

de cinema de duas universidades públicas, mostraram um rico aprendizado sobre a 

prática profissional e o convívio democrático proporcionado pelo espaço de 

interlocução, de questionamentos, de reflexões e críticas (Nova, Bezerra Filho, 

Bastos, 2000). 
 

Boog et al. (2003, p. 283) analisaram o processo de construção coletiva de 

vídeo interdisciplinar, produzido com adolescentes, para discutir aspectos 

nutricionais. O recurso audiovisual foi eleito como uma estratégia do processo 

educativo por ser, segundo as autoras, “um canal privilegiado para garantir o acesso 

aos níveis cognitivo, afetivo e da ação e aos códigos de comunicação geral”, que 

possibilita a transposição dos fatos cotidianos para o processo educativo. 
 

O processo de construção desse material deve informar e problematizar 

questões do cotidiano, causar impacto e remeter a discussões mais profundas sobre 

os temas a serem abordados (Boog et al., 2003). 
 

Resultado de pesquisa-ação desenvolvida com enfermeiras para o 

desenvolvimento de roteiro para gravação de vídeo sobre VD demonstrou que a 

reflexão conjunta, em oficinas ancoradas no conceito de trabalho e necessidades de 

saúde, dessa prática realizada por enfermeiros permitiu aproximar os sujeitos 

participantes da pesquisa das ferramentas necessárias para a superação de uma 

prática alienada e sem crítica, para uma prática emancipatória (Forlin, 2014). 
 

Portanto, o audiovisual é considerado como recurso pedagógico, tanto no 

âmbito da sua elaboração, coletiva e processual, envolvendo etapas que vão desde 

o planejamento, elaboração e avaliação, como no que diz respeito à sua utilização 

como ferramenta de ensino (Langenbach, 1993). 
 

A partir dessas considerações, este estudo pretendeu utilizar a construção 

coletiva de um audiovisual sobre a Visita Domiciliar realizada por enfermeiros para 

promover a reflexão crítica acerca do trabalho em saúde, mais particularmente no 

âmbito da APS em UBS. 
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O processo partiu da concepção de práxis, para operacionalizar um processo 

educativo, pautado na educação que permita a emancipação e criatividade, para 

terminar com a elaboração de um instrumento que permitisse superar a reiteração 

de práticas com foco na dimensão técnica e pouco reflexiva. Por isso, o processo 

desenvolvido neste estudo que teve início com as oficinas desenvolvidas em 

pesquisa anterior (Forlin, 2014), pautou-se nos conceitos de práxis, educação 

emancipatória e determinação social do processo saúde doença. 
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2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 
2.1 PRÁXIS 

 
Práxis é 

 
 

atividade livre, universal, criativa, e auto-criativa, por meio da qual o homem 
cria (faz, produz) e transforma (conforma) seu mundo humano e histórico a 
si mesmo; atividade específica do homem que o torna basicamente 
diferente de todos os outros seres (Bottomore,1997, p. 292). 

 
O trabalho é a essência da humanidade dos homens. Toda atividade humana 

pode ser considerada como um ato produtivo porque modifica alguma coisa para 

produzir algo novo. Além da dimensão operativa, o trabalho é uma práxis que expõe 

a relação homem/mundo em um processo que transforma o objeto e o ser humano 

que opera a transformação (Marx, 1980). 
 

Esse processo de interação do homem com a natureza, para transformá-la, o 

trabalho, não é instintivo. As ações antes de serem executadas passam por um 

processo de projeção mental; são intencionalizadas antes de passarem pelo 

processo de transformação e se constituem através da interação do trabalho com 

suas ferramentas e o objeto a ser transformado, os meios escolhidos para a sua 

execução, organização planejada de um modelo escolhido a priori e a transformação 

desse objeto em um produto para atender a uma determinada finalidade, que pode 

responder tanto a uma necessidade humana ou como matéria-prima a ser utilizada 

em um novo processo de transformação ou como um instrumento para incidir sob 

outro processo de trabalho, gerando assim novos processos de trabalhos (Marx, 

1980). 
 

Com essa concepção, práxis é um conceito filosófico intrinsecamente 

relacionado à atividade prática, no seu sentido mais amplo, por se tratar de uma 

atividade consciente objetiva, real e material do homem, ser social e histórico (Marx, 

1980). 
 

Vasquez (1977, p.185), conceituou práxis como atividade transformadora 

social, na medida em que o homem, ao atuar na natureza, a transforma e se 

transforma ao longo desse processo de produção. Afirmou que “toda práxis é 

atividade, mas nem toda atividade é práxis”. De acordo com o autor, a práxis é uma 

atividade orientada pela consciência, cuja ação é dotada de intencionalidade. A 
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finalidade direciona os atos para a confecção do produto final, a fim de se alcançar 

um resultado efetivo. 
 

Para Vasquez (1977) a práxis pressupõe reflexão antes da ação, envolve o 

sujeito, a ação propriamente dita e planejada e a finalidade do agir, cujo resultado 

permita a transformação do que mobilizou o processo e por ser uma atividade 

orientada, exige fundamentação teórica para guiar a ação, as condições e os 

objetivos, estabelecidos à priori. 
 

Nesse sentido, Vasquez (1977), afirma que teoria e prática são inseparáveis e 

se vinculam o tempo inteiro, pois a teoria orienta a prática e a compreensão da 

realidade embasada na teoria permite que o sujeito atue de forma consciente e 

reflexiva. 
 

De acordo com o autor, a teoria não transforma o mundo, no entanto, ela 

pode “contribuir para a sua transformação, mas para isso tem que sair de si mesma, 

e em primeiro lugar, tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar com seus atos 

reais, efetivos, tal transformação” (Vasquez, 1977, p.207). 
 

Assim segundo Vasquez (1977, p.207) 
 
 

entre a teoria e a atividade prática transformadora se insere um trabalho de 
educação de consciências, de organização dos meios e planos concretos 
de ação; tudo isso como passagem indispensável para desenvolver ações 
reais, efetivas. Nesse sentido uma teoria é prática na medida em que 
materializa, através de uma série de mediações, o que antes só existia 
idealmente, como conhecimento da realidade ou antecipação ideal de sua 
transformação. 

 
A concepção de educação que coaduna com a conceituação de práxis 

apresentada é a da educação emancipatória. 
 

A educação emancipatória ancora-se nos pressupostos do campo da Saúde 

Coletiva. Nessa perspectiva o processo educativo é 
 

um instrumento de que se vale e ao qual se integra o trabalhador coletivo da 
saúde que concebe o sujeito como sujeito social e político, capaz de intervir 
na própria realidade social e de saúde (Soares, 2007, p.136). 

 
A educação é uma prática essencialmente humana, uma vez que os humanos 

tem a capacidade de discernir sobre a sua relação com o mundo e torna-se sujeito 

do processo de transformação da realidade ao interagir sobre ela. É uma prática 

social que instrumentaliza sujeitos para a transformação da realidade concreta, por 
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meio da promoção da reflexão e da consciência crítica dos indivíduos acerca das 

origens de sua inserção social, de suas condições de vida, dos desafios 

apresentados no cotidiano (Freire, 1984a). 
 

Portanto, não é neutra, é revestida de uma dimensão sociopolítica; é o 

“elemento central da construção da própria humanidade”. O “trabalho educativo 

concebe-se historicamente, ou seja, a serviço do processo evolutivo da humanidade, 

como trabalho que conduz algo”, desenvolvendo-se entre sujeitos em relação. O 

saber incorporado pelos sujeitos permanece com eles, mesmo depois que se 

encerra o processo educativo (Almeida, Trapé, Soares, 2013, p. 295). 
 

O processo educativo se estabelece na relação entre educador, educando e 

objeto do conhecimento, a partir de uma prática dialógica problematizadora e do 

estabelecimento de discussões que possibilitem a ação-reflexão-ação, em direção à 

resposta do problema que disparou o processo. Portanto, o conhecimento é fruto da 

construção coletiva, mediada dialogicamente, que se articula à experiência de vida 

prática com a sistematização rigorosa e crítica. Concretiza-se num processo em que 

todos ensinam e todos aprendem numa relação recíproca (Freire, 1984a; Freire, 

1984b). 
 

Freire (1984a) advoga que a educação vista como prática social se constitui 

como elemento fundamental para a promoção da reflexão e da consciência crítica 

dos indivíduos acerca das origens de sua inserção social, de suas condições de 

vida, dos desafios apresentados no cotidiano, possibilitando assim que se 

transformem em sujeitos capazes de transformar a realidade concreta. 
 

Toda prática educativa deve se concretizar com o posicionamento crítico 

acerca da realidade. As práticas educativas devem ser advindas do processo de 

transformação e reconstrução dos saberes de todos os sujeitos envolvidos, o 

conhecimento adquirido deve possibilitar aos homens serem sujeitos ativos desse 

processo de conhecimento coletivo (Freire, 1984a). 
 

A partir dessas considerações reitera-se a afirmação de Almeida, Trapé e 

Soares (2013, p. 314), que “o processo educativo, portanto, nunca é neutro e sim 

político”. 
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Paro (1993) e Saviani (2005) definiram o processo educativo como processo 

social, como trabalho, a partir do conceito de trabalho desenvolvido por Marx. 
 

No processo de trabalho educativo o produto final do processo de 

transformação é imaterial, intangível, não se separa do ato da produção (Paro, 1993; 

Saviani, 2005). O estudante é objeto do processo de trabalho e sofre transformações 

por meio da sua participação ativa enquanto ser histórico dotado de conhecimentos; 

ele é produtor/coprodutor do processo de produção, não é apenas consumidor. As 

transformações ocorridas nesse processo educativo se configuram na personalidade 

viva do educando, atitudes, valores, habilidades, técnicas, entre outras, e estão 

relacionadas à apropriação de novos conhecimentos (Paro, 1993). 
 

Paro (1993, p.107) define também que no processo de trabalho pedagógico o 
educando se apropria do saber que é produzido no processo 

 
este saber possui características de “objeto de trabalho” já que é 
incorporado no produto e não pode, por isso, deixar de estar presente no 
ato de produção. Portanto, pensada a educação enquanto relação social (ou 
seja, entre pessoas) em que se dá a apropriação do saber historicamente 
produzido, é impensável a expropriação do educador-trabalhador desse 
saber. 

 
Na especificidade da educação em saúde, as teorias críticas da educação, as 

concepções de educação e processos educativos definidos por autores da escola 

marxista, embasaram a concepção de educação emancipatória, que de acordo com 

Almeida, Trapé e Soares (2013), é compreendida como fenômeno socialmente 

determinado. 
 

Para definir educação emancipatória Almeida, Trapé e Soares (2013) partiram 

da Pedagogia Histórico-Critica (PHC) conceituada por Saviani (2005), que articulou 

trabalho e educação para definir etapas do processo educativo. 
 

A PHC proposta por Saviani (2005), objetiva possibilitar aos envolvidos no 

processo potenciais para o desenvolvimento de ações transformadoras da realidade 

concreta. O processo é construído coletivamente a partir da conexão entre teoria e 

prática, estimula a iniciativa, a criatividade e o compartilhamento de vivências e 

experiências de todos os envolvidos. A PHC constitui-se de cinco etapas: prática 

social, problematização, instrumentalização, catarse e ponto de chegada. 
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Etapas do processo educativo propostas por Saviani (2005): 
 
 

1. Prática social: sujeitos encontram-se em níveis diferentes de compreensão 

(conhecimento e experiência) da prática social – por um lado estão os que 

tem uma compreensão denominada de síntese precária e outros a 

compreensão de caráter sincrético (nível de compreensão fragmentado), 
 

2. Problematização: identificação dos principais problemas colocados pela 

prática social, 
 

3. Instrumentalização: em conformidade com a problematização, deve oferecer 

os instrumentos necessários para que os sujeitos possam ascender em seus 

níveis de compreensão em relação à totalidade dos fenômenos apresentados 

pela prática social problematizada, 
 

4. Catarse: efetiva incorporação dos conhecimentos transformados em 

elementos ativos de transformação social. O momento catártico é o ponto 

culminante do processo educativo- a passagem da síncrese (a visão caótica 

do todo) à síntese (uma rica totalidade de determinações e de relações 

numerosas), pela mediação da análise (abstrações e determinações mais 

simples). Ocorre uma mudança intelectual e um novo posicionamento diante 

da prática social, 
 

5. Ponto de chegada: percepção da alteração qualitativa da prática social do 

início para o final do processo. Novas percepções, desenvolvimento de novas 

práticas sociais. 
 

As ações de saúde são desenvolvidas a partir da participação ativa dos 

sujeitos envolvidos na construção dos conhecimentos relacionados aos problemas 

de saúde apresentados (profissionais de saúde e população, usuária ou não de 

serviços de saúde), tendo como finalidade a transformação e o aprimoramento das 

condições de saúde do coletivo. 
 

Nessa perspectiva teórica, as práticas de educação em saúde ancoram-se na 

concepção de saúde-doença como processo social, que tem suas raízes fincadas na 

estrutura social (Cordeiro, Soares, Campos, 2013; Soares, Campos, Cordeiro, 2013; 

Soares et al., 2009). 



34	   
 
 
 

Portanto, não há como aprimorar as condições de saúde se as práticas não 

incidirem também no que determina os gradientes de saúde-doença. Por isso a 

educação emancipatória em saúde transcende a dimensão técnica, de domínio do 

instrumento, para alcançar a dimensão política. Apoia-se nos movimentos sociais 

para pautar as práticas em dimensões da realidade vivenciada (Almeida, Trapé, 

Soares, 2013). 
 

Os processos educativos em saúde, nessa perspectiva emancipatória, têm 

como objetivo: 
 

instrumentalizar os grupos e as classes sociais para compreender os 
determinantes do processo saúde doença, bem como apoiar o movimento 
social no processo de interpelação do Estado por melhores condições de 
trabalho e de vida e por alocação adequada de serviços de saúde (Almeida, 
Trapé, Soares, 2013, p.311). 

 
De acordo com Soares (2007, p.137), para que a educação se configure 

como emancipatória, o processo educativo deve: 
 

• Resgatar as manifestações do saber popular, assumindo uma prática 
pedagógica menos burocrática e mais transparente e facilitando a 
compreensão dos serviços de saúde, 
• Conhecer os fundamentos da vertente histórico-crítica do processo 
educativo e os métodos e técnicas dela decorrentes, analisando 
criticamente as mensagens e os métodos que costumeiramente são 
empregados no interior das tradicionais práticas de saúde pública; 
• Instrumentalizar os grupos e as classes sociais para compreender os 
determinantes do processo saúde-doença, bem como o movimento social 
no processo de interpelação do Estado por melhores condições de trabalho 
e vida e por alocação adequada de serviços de saúde; 
• Produzir informação epidemiológica baseada nos fundamentos da 
Pedagogia Crítica, disseminando-as nas instâncias da vida social através de 
canais de comunicação entre as instituições e a população, 
• Respeitar a implementação dos conselhos de saúde e outras 
instâncias de participação social, não institucionalizada. 

 
 

Portanto, para se constituir como instrumento do processo de educação em 

saúde emancipatória, é imprescindível também apresentar a concepção de saúde- 

doença aqui adotada, a da determinação social do processo saúde-doença. 
 
2.2 DETERMINAÇÃO SOCIAL DO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA 

 
 

Afirmar que o processo saúde-doença é socialmente determinado significa 

compreender que existe um vínculo entre o processo social e as manifestações 

biológicas expressas no corpo (Laurell, 1983), compreender que os elementos que 
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determinam o processo saúde-doença são gerados coerentemente às condições de 

reprodução da vida social (Viana, Soares, Campos, 2013). 
 

Reprodução social foi definida por Campaña (1997, p.133) como 
 

o conjunto da vida social caracterizado pelas formas de trabalhar e 
consumir, pelas relações que os seres humanos estabelecem entre si para 
produzir a vida social, pela forma em que transformam a natureza, pela 
forma em que realizam a distribuição e o intercâmbio dos bens socialmente 
produzidos, pelas instituições que geram e pelo nível de consciência e 
organização que alcançam. 

 
Portanto, o processo saúde-doença é determinado socialmente, intimamente 

relacionado às formas de produzir, distribuir e acessar o que é socialmente 

produzido e de consumir bens, materiais e imateriais, característicos dos grupos 

sociais. A saúde biopsíquica é o resultado do embate entre potenciais que 

fortalecem-desgastam as condições de saúde, localizados nas características 

formas de trabalhar e de usufruir a vida dos grupos sociais. Quanto maior o acesso 

aos potenciais de fortalecimento (condições favoráveis, processos construtores) 

maior será o gradiente de saúde, quanto maior a exposição aos potenciais de 

desgaste (condições ameaçadoras) maior será o gradiente de danos à saúde, 

causadores de doenças e morte (Campos, Soares, 2013; Viana, Soares, Campos, 

2013). 
 

Os perfis epidemiológicos são definidos a partir do reconhecimento das 

características condições de inserção na reprodução social (perfis de reprodução 

social), que definem diferentes grupos sociais, e suas características formas de 

adoecer e morrer (perfis de saúde-doença) (Viana, Soares, Campos, 2013). 
 

Portanto, o processo saúde-doença tem suas origens nas condições de 

reprodução social, e as necessidades de saúde são geradas nesse âmbito da 

reprodução da vida social (Campos, Soares, 2013). 
 

A teoria da determinação social do processo saúde-doença, concepção 

fundante da saúde coletiva, relaciona as expressões no corpo biopsíquico (saúde- 

doença e morte) à organização social e política de formações sociais estruturadas 

no modo de produção capitalista, vinculando as condições de vida à inserção no 

modo de produção (formas específicas de trabalho que irão determinar potenciais de 

fortalecimento-desgaste à saúde) (Viana, Soares, Campos, 2013). 



36	   
 
 
 

Nesse sentido, Viana, Soares e Campos (2013, p.119) reiteram que 
 
 

assim concebida, a saúde-doença -encarada como processo resultante de 
determinantes históricos e estruturais, que moldam a vida social nas 
diferentes formações sociais- confere outra feição ao recorte do objeto da 
saúde, que pressupõe, então, reconhecer as formas de reprodução social 
presentes numa dada formação social- identificando as diversas 
possibilidades de inserção no trabalho e na vida  que a realidade apresenta- 
e a elas associar os diferentes potenciais de desgaste e fortalecimento, bem 
como as suas manifestações no corpo biopsíquico. 

 
Advém dessa concepção de saúde-doença a conceituação do que sejam 

necessidades em saúde dos grupos sociais. 
 
 
2.3 NECESSIDADES EM SAÚDE DOS GRUPOS SOCIAIS 

 
 

Uma vez que necessidades em saúde são impostas pela vida social, são 

necessidade do âmbito da reprodução social (Mendes Gonçalves, 1992; Campos, 

2009; Campos, Soares, 2013), é nesse âmbito que deverão ser identificadas. 
 

Assim, as necessidades em saúde dos diferentes grupos sociais serão 

características das diversas condições de trabalho e vida desses grupos, logo, 

heterogêneas, e deverão ser identificadas no conjunto da vida social desses 

indivíduos (Campos, 2009). 
 

Para identificação de necessidades em saúde dos grupos sociais, Campos 

(2009) sugere variáveis nas dimensões: do Estado (presença do Estado que, por 

meio das políticas estatais, pode garantir diversos serviços que promovem o bem- 

estar da população e acesso aos direitos universais), de outras dimensões da 

reprodução social (identificação de potenciais de fortalecimento-desgaste dos 

padrões de trabalho e das consequentes condições de vida); e na dimensão da 

participação política, da participação popular, que é a instância que viabiliza o 

embate e a identificação de necessidades e interesses dos grupos sociais em 

disputa e possibilita que as necessidades dos grupos sociais se sobreponham aos 

interesses de determinados grupos. 
 

Defende-se que as necessidades em saúde dos grupos sociais constituam o 

objeto de trabalho em saúde (Campos, 2009; Campos, Soares, 2013). 



37	   
 
 
 

A satisfação das necessidades em saúde encontra-se em potência no produto 

dos processos de trabalho em saúde. Há uma consubstancialidade e uma 

circularidade entre a necessidade e o processo de trabalho instaurado para 

satisfazê-la (Mendes Gonçalves, 1992). 
 

Isso posto, no que se refere às práticas de cuidado em saúde, o enfermeiro, 

de acordo com essa perspectiva, deveria ter como eixo norteador de suas ações a 

identificação de necessidades em saúde dos grupos sociais para instaurar 

processos de trabalho e práticas para respondê-las, não se restringindo a práticas 

voltadas à dimensão do corpo biopsíquico individual ou, no máximo, no âmbito 

familiar. 
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39	   
 
 
 
3 OBJETIVO GERAL: 

 
 

• Construir audiovisual pedagógico sobre VD, na perspectiva da enfermagem em 
Saúde Coletiva. 

 
 
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Elaborar um vídeo sobre a VD, como processo de educação emancipatória. 
 

• Produzir material gráfico que sirva de guia para a utilização do vídeo em 
processos educativos. 

 
3.2 FINALIDADES 

 
 

Contribuir para processos educativos emancipatórios e para o aprimoramento 

de práticas de saúde na Atenção Básica, implementadas em resposta a 

necessidades em saúde dos grupos sociais. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 

Este estudo foi desenvolvido em continuidade à pesquisa que teve por 

finalidade a elaboração conjunta do roteiro que serviu como guia para a gravação do 

audiovisual sobre a Visita Domiciliar, nos moldes de uma prática emancipatória 

(Forlin, 2014). 
 
4.1 TIPO DE PESQUISA 

 
Esta pesquisa configura-se como qualitativa, desenvolvida nos moldes da 

Pesquisa-Ação (P-A) emancipatória (Cordeiro, Soares, Campos, 2013; Soares, 

Cordeiro, Campos, 2013), coerentemente com as características do objeto do 

estudo, audiovisual sobre VD, na perspectiva da saúde coletiva. 
 

A metodologia da P-A originou-se na psicologia social, nos trabalhos de Kurt 

Lewin, em 1946, que a definiu como um método interativo que permite compreender 

as causas e os problemas relacionados a uma dada situação específica e favorece a 

construção do conhecimento coletivo e a mudança daquela situação problema, por 

meio da participação e colaboração de todos os envolvidos (Soares, Cordeiro, 

Campos, 2013). 
 

A P-A é um método orientado à resolução de problemas ou a objetos de 

transformação, associado a diversas formas de ação coletiva. Promove a 

emancipação dos sujeitos envolvidos, por permitir a inserção de todos os 

participantes (pesquisador e sujeitos em interação) num processo de aprendizado 

(Thiollent, 2008). 
 

Entre as diversas modalidades da P-A, Cordeiro (2013, p.46) sinaliza para a 

P-A embasada numa perspectiva humanista e crítica, a P-A emancipatória, cujo 

método visa à emancipação dos sujeitos participantes da pesquisa, viabilizando a 

transformação de práticas “socialmente reproduzidas em práxis sociais que 

possibilitem a justiça social” por meio da reflexão acerca dos problemas e desafios 

apresentados no cotidiano do trabalho correlacionando-os ao contexto histórico- 

social em que se inserem. 
 

A P-A emancipatória é embasada no marxismo e visa através da 

transformação da práxis alcançar resultados que se aproximem ao máximo de uma 
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práxis social voltada para a resolução dos problemas identificados ao longo desse 

processo de construção coletiva do conhecimento (Soares, 2007). 
 

Para se configurar como P-A emancipatória, de acordo com Soares, Cordeiro 

e Campos (2013), é imprescindível que o método seja ancorado em referencial 

teórico coerente. As autoras propuseram o marco da Educação Emancipatória 

(Soares, 2007). 
 

Uma vez que este estudo tem a finalidade de elaborar material pedagógico 

audiovisual desenvolvido por enfermeiras, pautou-se também na afirmação de 

Soares, Cordeiro e Campos (2013, p. A173) a respeito da utilização da P-A 

emancipatória em estudos das práticas de enfermagem 
 

como toda prática social, a enfermagem tem motivação, a partir das 
contradições da prática em saúde, para desenvolver práxis 
críticas/inovadoras, que articulem teoria e prática e que respondam a 
necessidades de saúde dos diferentes grupos sociais (Soares, Cordeiro, 
Campos, 2013, p. A173). 

 
 

De acordo com a perspectiva colocada, as autoras reiteram que a 

metodologia da P-A “configura-se como instrumento que possibilita o enfrentamento 

do desafio de desenvolver práxis críticas/criativas que respondam a necessidades 

de saúde dos diferentes grupos sociais” (Soares, Cordeiro, Campos, 2013, p. A174). 
 

Em consonância com o marco teórico adotado nesse estudo a Educação 

Emancipatória, a P-A pode contribuir para a transformação das práticas na área da 

saúde, uma vez que propõe como metodologia de trabalho a inclusão dos sujeitos 

da pesquisa no desenvolvimento do processo de formação voltado para a 

transformação da práxis, através da problematização e discussão da realidade 

vivenciada no cotidiano do trabalho. O compartilhamento das experiências, 

vivências, sentimentos, contribuem para o desenvolvimento da identificação e 

reflexão critica das inúmeras questões que permeiam o trabalho em saúde e suas 

origens (sociais, econômicas, políticas e culturais) (Cordeiro, Soares, Campos, 2013; 

Soares, Cordeiro, Campos, 2013). 
 

O processo educativo desenvolvido coletivamente permite aos sujeitos o 

reconhecimento do objeto do trabalho em saúde (necessidades em saúde dos 

grupos sociais), que é o que se pretende transformar com os instrumentos utilizados 
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no trabalho em saúde e a finalidade desse trabalho (o aprimoramento necessidades 

em saúde dos grupos sociais) (Cordeiro, Soares, Campos, 2013; Soares, Cordeiro, 

Campos, 2013). 
 

O presente partiu da última etapa da PHC descrita por Saviani (2005), a etapa 

do ponto de chegada, que se refere à percepção da alteração qualitativa da prática 

social do início para o final do processo. 
 

Forlin (2014) afirma que as oficinas emancipatórias realizadas ao longo do 

processo educativo, se configuraram como prática social, sendo que a alteração 

qualitativa dessa prática pode ser observada a partir do ponto de chegada, sendo 

efetivada a partir do momento que proporcionou a base teórica e conceitual para a 

construção conjunta, entre pesquisadores e participantes, do roteiro que serviu de 

base para a produção de material pedagógico audiovisual sobre a VD 

emancipatória, elaborado nesse estudo. 
 
4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 
 
4.2.1 Gravações do audiovisual 

 
 

A realização do audiovisual foi feita na área de abrangência da Unidade 

Básica de Saúde (UBS) Jardim Boa Vista, uma das 13 UBS da Supervisão Técnica 

de Saúde Butantã (STS), que compõem a Coordenadoria Regional de Saúde 

Centro-Oeste, e nos espaços da Escola de Enfermagem da Universidade de São 

Paulo (EEUSP). 
 

A UBS Jardim Boa Vista foi escolhida intencionalmente por ser a UBS 

organizada pela Estratégia da Saúde da Família (ESF), com enfermeira participante 

do processo e também por ser na época do estudo, uma Unidade que acolhia 

pesquisas, desde que os resultados pudessem ser incorporados para aprimorar as 

práticas lá desenvolvidas. 
 

A Unidade da Saúde da Família (USF) Jardim Boa Vista, está localizada no 

Distrito Raposo Tavares, no Jardim Boa Vista, localizado na Zona Oeste da cidade 

de São Paulo, próxima ao KM 18 da Rodovia Raposo Tavares, fazendo divisa com a 

cidade de Osasco. 
 

A população da área de abrangência da USF é de 18.432 habitantes, mas 
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apenas 56,6% são abrangidos por equipes da ESF. Além do Jardim Boa Vista, a 

área de abrangência da USF contempla também a região da COHAB Raposo 

Tavares e da COHAB Munck. 
 

De acordo com dados oficiais disponibilizados no site do Projeto Zona Oeste*, 

a UBS Jardim Boa Vista foi inaugurada em 1996 e passou a contar com o 

Programa Estratégia de Saúde da Família a partir de 2001, quando passou a ser 

gerida por Organização Social de Saúde (OSS), a Fundação Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (FFMUSP). 
 

Participaram da gravação do vídeo as enfermeiras que integram essa 

pesquisa, entre as quais a autora desse estudo, uma Agente Comunitária de Saúde, 

um usuário da UBS e trabalhadoras da Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo (EEUSP). 
 

A gravação foi feita a partir de roteiro desenvolvido em pesquisa anterior 

(Forlin, 2014). 
 
4.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA-AÇÃO 

 
O convite para a participação das enfermeiras nesta etapa, a gravação do 

audiovisual, foi feito quando da apresentação do projeto de pesquisa anterior (Forlin, 

2014), para equipes de todas as USF da STS Butantã e, posteriormente, também 

para enfermeiros das demais STS da CRS CO - Sé e Lapa/Pinheiros, desde que 

tivessem o trabalho envolvido de alguma forma com a AB. 
 

Participaram desta etapa da pesquisa, a gravação do vídeo, cinco 

enfermeiras, de distintas STS da CRS CO, dentre as quais a autora deste estudo. 
 

Estas cinco enfermeiras participaram de todas as etapas da confecção do 

audiovisual sobre VD: elaboração do roteiro, planejamento da gravação, produção e 

atuaram também como personagens. 
 
 
 
 
 
 
 

*dados recolhidos do site oficial: pro. fm.usp.br/unidade-básica-de-saúde-jardim-boa-vista/   em 
24/09/2015 



45	   
 
 
 

Inicialmente a proposta era envolver apenas enfermeiras de UBS organizadas 

pela ESF, pelo fato da VD ser, nessas unidades, um dos procedimentos obrigatórios 

no cotidiano do trabalho do enfermeiro, estando entre as práticas protocolares de 

uma UBS da ESF, com exigência de cumprimento de metas quantitativas. 
 

O projeto foi apresentado para equipes de todas as UBS da ESF da STS 

Butantã, que inicialmente aceitaram participar da pesquisa. No entanto, por 

dificuldades operacionais de afastamento sistemático da UBS para participar do 

processo, várias UBS da USF não dispensaram enfermeiras. 
 

A partir desse dado de realidade, optou-se pela ampliação do convite a 

enfermeiras das demais STS da CRS CO - Sé e Lapa/Pinheiros, mesmo as que não 

estivessem em USF. 
 

O critério de inclusão passou a ser que as participantes deveriam ter o 

trabalho envolvido com a AB e aceitar participar da pesquisa, mediante assinatura 

do Termo de Cessão de Imagens (Anexo I). O novo convite às enfermeiras foi feito 

por intermédio de enfermeiras responsáveis, nas STS da CRS, pela articulação do 

trabalho do enfermeiro nessas regiões. 
 

A eleição das enfermeiras participantes foi feita no interior de cada serviço, o 

que combinou vários motivos para a escolha. Por se tratar de uma proposta de 

construção de material pedagógico, houve serviço que optou por encaminhar a 

enfermeira que tinha aproximação teórico-prática com o tema e com o marco teórico; 

em outros as enfermeiras se candidataram a participar pelo interesse na discussão 

da VD e pela proposta de elaboração de material pedagógico audiovisual. 
 

Participaram da gravação do vídeo cinco enfermeiras, de distintas STS, 

uma agente comunitária de saúde, um usuário da UBS e trabalhadoras da EEUSP, 

todos os envolvidos na gravação e nas fotografias incluídas no audiovisual 

assinaram o Termo de Cessão de Imagem. 
 
4.4 PROCEDIMENTOS PARA GRAVAÇÃO DO AUDIOVISUAL 

 

A partir do roteiro desenvolvido em processo descrito por Forlin (2014), 

seguiram-se cinco encontros para o desenvolvimento das etapas de planejamento e 

de gravações (internas, no domicilio, na USF e em espaço da EEUSP e externas, no 

território de abrangência da USF Jardim Boa Vista e nas proximidades da EEUSP). 
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No planejamento foi estabelecido o cronograma das filmagens, o figurino das 

personagens, os objetos de cena, datas dos ensaios e locais de gravação, imagens 

externas que seriam retratadas que caracterizariam o território de abrangência da 

UBS e todos os detalhes referentes ao preparo das cenas que seriam retratadas a 

partir do roteiro elaborado previamente. 
 

A gravação e edição do audiovisual foram realizadas por profissionais da 

área de produção de vídeos. 
 

O processo, desde as oficinas para elaboração do roteiro, foi acompanhado 

por uma educadora com formação em educomunicação. 

 Considerando as etapas desde o planejamento à finalização da gravação do 

audiovisual, esse processo de trabalho levou em torno de sete meses para ser 

concluído. 
 

O audiovisual foi gravado em CD, com a intencionalidade de subsidiar 

processos educativos, tanto em serviços de saúde quanto em instituições de ensino 

da área da saúde. 
 
 
4.5 PROCEDIMEMENTOS ÉTICOS 

 
 

Esta pesquisa integrou o projeto “Necessidades de saúde como objeto das 

políticas públicas: as práticas de enfermagem na Atenção Básica”, de autoria da 

Professora Doutora Celia Maria Sivalli Campos (Campos, 2012). Esse projeto teve 

aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo (Anexo II), sob número de processo 1104/2011; e pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde (Anexo III), parecer 

número 037/12, e com apoio da FAPESP ( processo 2011/23634-0). 
 

Os preceitos éticos e legais foram seguidos, conforme a Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde – 466/12. Todos os envolvidos na gravação e nas 

fotografias incluídas no audiovisual assinaram o Termo de Cessão de Imagens. 
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5 RESULTADOS 
 
5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 
 

As características das participantes da gravação do vídeo serão apresentadas 

no Quadro 5.1. 
 

Para garantir o sigilo, as participantes foram identificadas pela letra “E”, 

seguida por um número, de 1 a 5. 
 

Quadro 5.1- Caracterização das enfermeiras participantes da pesquisa. 
São Paulo, 2013. 

 Idade 
(anos) 

Formação 
Profissional 

Tempo 
(anos) 

Tempo na AB 

E1 35 Bacharelado 
Licenciatura 
Especialização 
Mestrado 
Doutorado 

12 05 

E2 28 Bacharelado 
Licenciatura 
Especialização 

07 05 

E3 50 Bacharelado 
Especialização 
Mestrado Profissional 
(em andamento) 

08 26 

E4 50 Bacharelado 
Mestrado 

29 11 

E5 44 Bacharelado 
Licenciatura 
Habilitação em 
Saúde Pública 
Especialização 
Mestrado 
Doutorado 

22 10 

 

À época da participação na pesquisa, quatro enfermeiras trabalhavam em 

serviços de AB e uma em nível central, em Supervisão Técnica de Saúde. Duas das 

participantes acumulavam também atividades de docência, uma no ensino superior 

e a outra no ensino médio. 
 

As cinco enfermeiras tinham cursado especialização em alguma área da 

saúde. Quatro haviam concluído ou estavam cursando pós-graduação stricto sensu. 

Três tinham mestrado concluído e uma, a autora deste estudo, estava cursando o 
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mestrado profissional. Uma já havia concluído o doutorado e outra estava em 

processo de conclusão. 
 

É possível inferir que a formação acadêmica dessas enfermeiras não reflete a 

realidade de formação acadêmica da média das enfermeiras, mesmo sem ter dados 

a respeito da formação escolar de todas as enfermeiras da CRS CO. 
 

Esta pesquisa teve como resultados o audiovisual, com duração de 17 

minutos e 19 segundos, e o material impresso que o acompanha – um guia, nos 

moldes de estudo dirigido, apresentado no item a seguir. 
 
5.2 ESTUDO DIRIGIDO QUE ACOMPANHA O AUDIOVISUAL SOBRE A 

VISITA DOMICILIAR NA ATENÇÃO BÁSICA, COMO PRÁTICA 
EMANCIPATÓRIA: QUE ÓCULOS VOCÊ USA?  

O estudo dirigido foi desenvolvido com a finalidade de mobilizar a reflexão 

sobre o objeto de trabalho, com o objetivo de identificar respostas com práticas que 

transcendem as que incidem apenas no corpo individual,e tem como proposição 

refletir sobre a organização de um serviço de saúde (UBS) e as práticas 

desenvolvidas no  co t id iano  do  t raba lho  em saúde .   

 O título do vídeo tem a intencionalidade de promover questionamento e 

reflexão sobre os conceitos de saúde-doença/necessidades em saúde que ancoram 

o processo de trabalho em saúde, na particularidade da Atenção Básica. 
 

Na área da saúde o conhecimento que tem predominância é o pautado nos 

saberes da clínica médica que respondem apenas a uma parte das necessidades, 

aquelas já instaladas no corpo biopsíquico individual (os primeiros óculos usados 

pela enfermeira e ACS). 
 

Buscou-se mostrar a VD fundamentada nos conceitos da Saúde Coletiva 

(óculos colocados pela segunda vez, de armação colorida), que viabilizam o 

reconhecimento de necessidades em saúde de indivíduos, por referência ao grupo 

social a que pertencem (objeto dos processos de trabalho na AB). 

A descrição das cenas visa à apresentação de proposições que tem como 

finalidade mobilizar discussões e reflexões sobre os temas apresentados.  

Cada bloco de cenas vem acompanhado de questões e sugestões de 

referências bibliográficas que complementam o estudo proposto e visam o 

aprimoramento teórico e prático. 



50	   
 
 
 

5.2.1 Cenas de 06s até 39s: 
 
 

Enfermeira na USF, que tem projetos de atenção em saúde orientados por 

diretrizes de programas determinados pelo Ministério da Saúde. As ações devem 

responder demandas e metas desses programas. Nas primeiras cenas é introduzido 

o problema a ser resolvido: adesão ao programa de pré-natal. 
 
A proposta, apresentada pela médica da equipe, foi a de realização de VD pela 

enfermeira. 
 
5.2.2 Cenas de 40s até 3min27s: A Visita Domiciliar 

 
 

Primeira aproximação com o reconhecimento das necessidades de saúde: 

reconhecimento do território – características do espaço geográfico. 
 

A Enfermeira sai da UBS para fazer a VD sozinha, mesmo sem ter realizado 

essa atividade como trabalhadora de saúde, só havia realizado essa atividade 

durante o curso de graduação. 
 

O desconhecimento prévio de Ana é identificado pela expressão facial de 

espanto, surpresa, insegurança. 
 

Ela não se preparou para a VD. Ana desconhecia as características do 

território de abrangência da UBS e não levou em conta que era “estrangeira” no 

bairro. 
 

Pode-se mobilizar a reflexão, discussão e compartilhamento entre os sujeitos 

envolvidos no processo a respeito de: 
 

• Concepções do processo saúde-doença, 
 

• Objeto do processo de trabalho em saúde, 
 

• Instrumentos do processo de trabalho (entre eles as práticas de saúde 
desenvolvidas na AB e na AB/USF), 

• Problemas de saúde que acometem uma determinada população, 

marcando a heterogeneidade característica dos grupos sociais que 

habitam um determinado território (área de abrangência de uma 

unidade de saúde, não se esquecendo de incluir as características dos 
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grupos sociais que não estão cadastrados, os que não utilizam a 

unidade). 
 

Neste ponto pode-se mobilizar os sujeitos envolvidos no processo com 

as seguintes questões: 
 

A ida da enfermeira Ana ao domicílio, da maneira como foi feita inicialmente, 

configura-se como VD? Por quê? 
 

• O que simbolizam os óculos/armação dos óculos, nesta cena? 
 

Estas cenas do audiovisual possibilitam reflexão, discussão e 

compartilhamento entre os sujeitos envolvidos no processo educativo, a respeito: 
 

• Da VD como instrumento de trabalho em saúde. 
 

• Das insuficiências do conhecimento da clínica para desenvolver a VD. 
 

• Das etapas de planejamento da VD. 
 
 

Antes de proceder à VD era imprescindível que Ana tivesse informações 

sistematizadas sobre o território, sobre as características de reprodução social dos 

moradores (condições de trabalho e de vida), e que realizasse a atividade 

conjuntamente com outros trabalhadores da USF e, pelo menos, que tivesse 

articulação com algum morador que pudesse apresentá-la e introduzi-la nos espaços 

do bairro e dos domicílios. 
 

Nesta primeira tentativa de VD os óculos representam uma visão que não 

apreendeu características de reprodução social dos grupos sociais, ou seja, a 

enfermeira Ana não entrou em contato com as necessidades em saúde dos grupos 

sociais que compunham aquele território. 
 

A intencionalidade da VD estava restrita a identificar a causa das faltas da 

adolescente nas consultas de pré-natal. 
 

Para aprofundar os conhecimentos sobre VD indica-se: 
 
 

• Amaro S. Visita Domiciliar: guia para uma abordagem complexa. 2ª ed. 
 

Porto Alegre: AGE; 2007. 
 

• Campos, CMS, Silva, BRB, Forlin, DC, Trapé, CA, Lopes, IO. Práticas 
Emancipatórias de enfermeiros na Atenção Básica à Saúde: a visita 
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domiciliar como instrumento de reconhecimento de necessidades de 

saúde. Revista Escola de Enfermagem da USP. 2014; 48 (esp.): 119- 

25. 

• Cunha CLF, Gama MLA. A Visita Domiciliar no âmbito da Atenção 
 

Primária em Saúde. In: Mallagutti W organizador. Assistência 

Domiciliar-Atualidades da Assistência de Enfermagem. Rio de Janeiro: 

Rubio; 2015. p. 1-8.  Disponível em: 

www.uff.br/tcs2/images/stories/Arquivos/textos_gerais/A_VISITA_DOMICILIAR_NO_ 

MBITO_DA_ATENO_PRIMRIA_EM_SAUDE.pdf 
 

5.2.3 De volta à UBS 
 

Ana retorna à UBS, para a reunião da equipe. 
 
 
Ana ouviu da equipe sobre as etapas que deveriam ter sido consideradas antes de 

sair da UBS para realizar a VD. 
 

Estas cenas do audiovisual possibilitam reflexão, sobre o processo de 

planejamento da VD. 
 

Para isso, sugere-se mobilizar a reflexão, discussão e compartilhamento entre 

os sujeitos envolvidos no processo educativo, a respeito de como instrumentalizar 

trabalhadores para o reconhecimento/identificação das características do território, 

onde se expressam as condições de reprodução social. 
 

Pode-se mobilizar os sujeitos com a seguinte questão: 
 

• Quais características precisam ser observadas para se descrever um 
determinado território? 

 
Sugere-se a realização, junto com os sujeitos envolvidos no processo 

educativo, de um roteiro para a observação, contendo itens relacionados a: 

• Presença e distribuição das atividades econômicas no bairro (descreva 
 

onde se localizam e informe se os  moradores do bairro trabalham 

nesses locais), 

• Características e conservação das vias públicas (é igual em todas as 
 

partes do bairro), 
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• Presença e conservação de vegetação e arborização (como é a 
distribuição pelo bairro), 

• Serviços de infraestrutura (como é a distribuição do acesso a esses 
serviços pelo bairro), 

• Características das residências e de sua localização, por referencia às 
partes mais centrais do bairro e por proximidade a áreas de risco, 

• Presença e conservação de áreas de lazer (como é a distribuição do 
acesso a essas áreas pelo bairro), 

• Presença e tipo de instituições sociais no bairro (Como é a distribuição 

do acesso a essas instituições pelo bairro? Qual é a população que as 
utiliza?). 

 
Para elencar os instrumentos para realizar esse reconhecimento, pode-se 

mobilizar os sujeitos com a seguinte questão: 

Como pode ser feito tal reconhecimento? 
 

• Por meio de informações de base epidemiológica, que permitam essa 
identificação, como por exemplo: 

• Documentos e bancos de dados (mapas, bancos de dados, SIAB 

(Sistema de Informação da Atenção Básica, quando for USF); entre 

outros), 

• Banco de dados: de instituições sociais do território, incluindo a UBS, 
 

• Fichas A, B do SIAB e relatórios de identificação a partir de outros 

instrumentos que expressem variáveis de reprodução social, como o 

Índice de Reprodução Social (IRS) de Trapé (2011), sugerido logo 

abaixo na referência proposta para aprimorar o estudo. 

É imprescindível identificar visualmente o território, reconhecendo a 

heterogeneidade e a distribuição dos grupos sociais no espaço geossocial. 
 

Para aprofundar os conhecimentos sobre como fazer o reconhecimento do 

território e utilização do IRS indica-se: 
 

• Trapé CA. A operacionalização do conceito de classes sociais em 

epidemiologia crítica: uma proposta de aproximação a partir da 

categoria reprodução social [tese doutorado]. São Paulo: Escola de 

Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2011. p. 123-132. 
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• Campos CMS. Reconhecimento das necessidades de saúde dos 

adolescentes.  In: Borges ALV, Fujimori E  organizadoras. Enfermagem 

e a saúde do adolescente na atenção básica. Barueri: Manole; 

2009. p. 142-167. 

• Fujimori E, Borges ALV, Sato APS, Trapé  C, Yonekura  T. 

Epidemiologia e Saúde Coletiva. In: Soares CB, Campos CMS. 

Fundamentos de saúde coletiva e o cuidado de enfermagem. Barueri: 

Manole; 2013. p.173-213. 
 
 
5.2.4 Próximas cenas: 

 

As cenas que se seguem possibilitarão reflexão, discussão e 

compartilhamento entre os sujeitos envolvidos no processo educativo, a respeito das 

necessidades de saúde como necessidades do âmbito da reprodução social, objeto 

do trabalho em saúde. 
 

Para introduzir a discussão sobre a identificação de necessidades em saúde 

dos grupos sociais, pode-se mobilizar os sujeitos com a seguinte questão: 

• Qual a importância de reconhecer as condições de reprodução social 

dos grupos sociais de um território, para o planejamento das ações de 

saúde, neste exercício, na particularidade da VD? 
 
 
5.2.5 A realização da VD 

 

A partir dessa reflexão, para realização da VD, pode-se mobilizar os sujeitos 

com a seguinte questão: 

• Quais são as etapas de planejamento da VD para Grace Kelly? 
 
 
 
5.2.6 Cenas de 3min30s até 4min55s 

 

Estas cenas do audiovisual possibilitam reflexão, discussão e 

compartilhamento entre os sujeitos envolvidos no processo educativo, a respeito das 

etapas do planejamento da VD. 
 

A Enfermeira sai da UBS com a ACS para fazer a VD, desta vez com novo 

olhar para o território, demostrando estar instrumentalizada a respeito das 

características do entorno do domicílio da família de Grace Kelly. 



55	   
 
 
 

O enfoque da câmera simboliza o olhar da enfermeira Ana, reconhecendo 

indicadores das condições de reprodução social de famílias daquela parte do bairro 

onde reside a família de Grace Kelly: a geografia do bairro, heterogeneidade no 

tamanho e no acabamento das residências, a ocupação e apropriação dos espaços 

pela população. 
 

5.2.7 1ª Etapa da VD (ainda na UBS): 
 
 

• Identificar a inserção social da família (caso não haja descrição, 

providenciar instrumentos necessários para isso), como por exemplo: 
levar ficha para identificar IRS da família de Grace Kelly, 

• Eleger os objetivos e a finalidade da VD, junto com a equipe, 
 

• Identificar e atualizar conhecimentos necessários e os protocolos 
utilizados na UBS para atender os objetivos propostos, 

• Providenciar todos os instrumentos necessários para atender os 
objetivos propostos de acordo com o plano de cuidado. 

Para aprofundar o conhecimento a respeito do reconhecimento de condições 

de reprodução social, sugere-se a aplicação do IRS entre os sujeitos participantes 

do processo educativo. 

Para aprofundar os conhecimentos sobre reprodução social e processo 

saúde-doença indica-se: 

Viana N, Soares CB, Campos CMS. Reprodução social e processo saúde- 
 

doença: para compreender o objeto da saúde coletiva. In: Soares CB, 

Campos CMS organizadoras. Fundamentos de Saúde Coletiva e o Cuidado 

de Enfermagem. Barueri: Manole; 2013.  p. 117-142. 

 
5.2.8 Cenas de 4min56s até 10min02s 

 

Estas cenas possibilitam reflexão, discussão e compartilhamento entre os 

sujeitos envolvidos no processo educativo, a respeito da realização da VD no 

domicílio. 
 

Realização dos procedimentos, articulando-os ao cuidado proposto pela 

equipe na UBS. 
 

Quando a enfermeira Ana depara-se com problemas relacionados às 

condições de reprodução social da família, mais complexos do que o que motivou a 
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VD (consulta de recém–nascido e puérpera) depara-se com a falta de instrumentos 

para lidar com essa complexidade. Coloca os óculos, que simbolizam o trabalho em 

saúde fundamentado nos saberes da clínica, que são os que são bastante 

dominados pelos trabalhadores, dando-lhe alguma segurança. Naquele momento a 

VD ficou restrita a esses procedimentos. 
 
5.2.9 2ª Etapa da VD (no domicílio): 

 

• Chegada e apresentação dos trabalhadores e dos objetivos da VD para 
a família, 

• Escuta da família, 
 

• Realização dos procedimentos necessários para responder aos 

objetivos e finalidades que motivaram a VD, preferencialmente em 

conjunto com outro trabalhador da UBS, 

• Observação e identificação de outras necessidades não previstas, 
durante a execução da VD, 

• Finalização da VD, com a explicação dos procedimentos realizados e 
das proposições de outros cuidados, extensivos à família. 

 
Para aprofundar a discussão a respeito da identificação das necessidades em 

saúde da família de Grace Kelly, sugere-se elaborar, em conjunto com os sujeitos 

envolvidos no processo educativo, um roteiro contendo indicadores que permitam o 

reconhecimento da realidade concreta vivenciada por esta família. 

A título de exemplaridade: 
 

• Composição núcleo familiar de Grace Kelly (identificando o chefe da 
família), 

• Características do trabalho e do vínculo trabalhista dos 
trabalhadores da família de Grace Kelly, 

• Características do domicílio (acesso a serviços de infraestrutura, a 
bens), 

• Acesso a instituições e benefícios sociais, 
 

• Problemas de saúde e acesso a tratamentos, 
 

• Estratégias desta família para enfrentamento dos problemas 
identificados. 
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5.2.10 Cenas de 10min02s até 10min15s 

 
 

Esta cena possibilita reflexão, discussão e compartilhamento entre os sujeitos 

envolvidos no processo educativo, a respeito de necessidades em saúde que 

extrapolaram o problema que deu origem à VD. 

Finalização da VD, com a saída de Ana, que suspira e expressa no olhar uma 

certa dúvida. 

Pode-se mobilizar os sujeitos com o seguinte exercício: 
 
 
Coloque em palavras o pensamento da enfermeira Ana, ao término da VD. 

 
 
5.2.11 Cenas de 10min15s até 14min22s 

 
 

Estas cenas possibilitam reflexão, discussão e compartilhamento entre os 

sujeitos envolvidos no processo educativo, a respeito dos encaminhamentos para 

responder as necessidades em saúde desta família, que é parte de um dado grupo 

social. Portanto, respostas a necessidades daquele grupo social. 
 
5.2.12 3ª Etapa da VD (retorno à UBS): 

 
 

Relato da VD na reunião da equipe de referência, com discussão das 

necessidades em saúde e as possibilidades de respostas: 

• O que simbolizam os óculos que a equipe colocou? Por quê? 
 

• O que a colocação dos óculos ocasionou na discussão das 

necessidades identificadas na VD e na proposição de respostas a 

elas? 

• Quais são as necessidades em saúde da família de Grace Kelly, que 

podem refletir as necessidades em saúde do grupo social ao qual esta 

família pertence? 

• Descreva um plano de cuidados para responder as necessidades em 

saúde do grupo social da família de Grace Kelly, com a finalidade de 
aprimorar as condições de saúde desse grupo social. 

 
Na reunião, após a colocação dos óculos, a equipe passou a apresentar, 

refletir sobre: 

• Descrição dos potenciais de desgaste/fortalecimento 
relacionados às condições de trabalho e vida (chefe da família 
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desempregada, Grace Kelly fora da escola, avó dependente, 

entre outros desgastes/atenção à saúde da UBS, rede social do 

bairro, fóruns e conselhos populares, entre outros potenciais de 

fortalecimento), 

• Sugestões da equipe para responder, ao menos em parte, as 
necessidades em saúde. 

 
Compartilhamento do relatório com a equipe, relatando observações, 

informações e ações realizadas, reflexão conjunta da equipe para uma proposta 

futura de cuidados. Os procedimentos realizados e esta primeira reflexão da 

equipe deverá ser registrada no prontuário da família e esta reflexão deverá ser 

compartilhada com a família de Grace Kelly, para o planejamento conjunto de 

cuidados estendidos à família.  
 
5.2.13 Cenas de 14min25s até 15min10s 

Outra VD, em outro domicílio: 

Estas cenas possibilitam reflexão, discussão e compartilhamento entre os 

sujeitos envolvidos no processo educativo, a respeito da heterogeneidade das 

necessidades em saúde dos moradores da área de abrangência da UBS, uma vez 

que é composta por diferentes grupos sociais. 
 

Pode-se mobilizar os sujeitos com as seguintes questões: 
 
 

• O que simboliza a expressão facial das trabalhadoras? 
 

• O que simbolizam os óculos? 
 

• Como as trabalhadoras realizarão esta VD, após a troca de 
óculos? 

 
A Enfermeira e a ACS numa nova VD, em outro domicílio, em outra parte do 

território. O enfoque da câmera mostra outra característica da ocupação e 

apropriação do espaço e outro tipo de acabamento da residência, expressando a 

heterogeneidade das necessidades de saúde dos moradores da área de 

abrangência da UBS. 
 
 
5.2.14 Cenas de 15min10s até o final 
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Parte das respostas a necessidades em saúde do grupo social em que está 

inserida a família de Grace Kelly. 
 

No âmbito do fortalecimento da mobilização e participação popular nos 

espaços decisórios, a exemplo de: 
 

• Conselho gestor (da UBS, da escola, entre outros conselhos), 
 

• Associação de moradores (de categorias profissionais, de pais 
da escola, entre outras), 

• Instituições sociais (saúde, educação, assistência social, verde e 
meio ambiente, esportes, entre outras). 

 
No âmbito da UBS, para planejamento e operacionalização de respostas a 

necessidades em saúde dos grupos sociais, a exemplo de: 

• Grupos de jovens, 
 

• Reuniões da equipe, 
 

• Conselho Gestor, 
 

• Instituições sociais (saúde, educação, assistência social, verde e 
meio ambiente, esportes, entre outras). 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO 
 
 
 

O audiovisual apresentado como resultado deste estudo elegeu um dos 

instrumentos do trabalho em saúde - a VD e uma família de um determinado grupo 

social - o grupo marcado por instabilidades nas condições de trabalho e de vida. 
 

A escolha da VD foi realizada por ter potencialidade para a captação de 

necessidades em saúde dos grupos sociais da área de abrangência da UBS. 
 

Já a escolha do grupo social foi realizada tomando em consideração que é o 

grupo social prioritário nas UBS orientadas pela Estratégia Saúde da Família, dada à 

focalização da atenção realizada na APS, orientada pelas diretrizes da política 

estatal de saúde vigente no país. 
 

O processo de construção do audiovisual foi desenvolvido inteiramente pelas 

enfermeiras que participaram da pesquisa-ação, desde as oficinas para discussão e 

aprimoramento de conhecimentos a respeito dos conceitos que embasariam o 

roteiro que guiou a gravação do vídeo, até a produção das cenas de gravação e o 

desenvolvimento dos papéis representados nas cenas gravadas. 
 

Já o guia nos moldes de estudo dirigido que acompanha o audiovisual pode 

ser utilizado em processos de trabalho educativos, como projetos de educação em 

saúde em serviços de saúde ou no ensino de graduação dos cursos da saúde. 
 

Pode também ser referência no planejamento de outras ações em saúde, 

bem como para outros grupos sociais. 
 

No que se refere à inclusão do recurso audiovisual nos processos educativos, 

Vargas e Siqueira (1999, p.72), reiteram que “a produção em vídeo caracteriza-se 

por seu caráter estratégico de ampliação do debate das questões de saúde para o 

conjunto da sociedade”. 
 

Na elaboração do audiovisual essas questões apareceram ao longo de todo o 

processo de produção coletiva do audiovisual, uma vez que todos os sujeitos 

participantes colaboraram com a elaboração do roteiro e da gravação desse 

material. 
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A abordagem emancipatória pressupõe a participação de todos os sujeitos 

envolvidos no processo de produção do conhecimento, o vídeo produzido 

coletivamente teve essa proposição, desde o planejamento inicial até a sua 

finalização. 
 

De acordo com Silva (2008, p.47) 
 
 

o ponto de partida da relação entre educação e audiovisual está em 
transformar o processo de produção audiovisual em processo educativo, 
estimular o conhecimento do processo de produção, bem como da 
utilização pedagógica do produto. 

 
Consequentemente, desde a elaboração do roteiro até a gravação do vídeo e 

posteriormente a elaboração do estudo dirigido que o acompanha, esse material 

audiovisual pedagógico teve como propósito propiciar a ampliação do debate sobre 

uma das práticas de enfermagem na particularidade da VD. 
 

O conteúdo abordado no vídeo e a proposta de discussão e reflexão 

presentes no estudo dirigido correspondem ao que Silva (2008, p.47) enfatiza no 

que se refere ao “conteúdo existencial e o estudo da realidade em sua dimensão 

histórica como fontes principais em sua elaboração”. 
 

Esta proposta pedagógica partiu do aprofundamento de conceitos q u e  

v i s a m  favorecer a articulação entre a teoria e a prática. Os conceitos permitem 

intencionalizar o objeto do trabalho em saúde e possibilitam ao trabalhador a 

realização de práticas emancipatórias (Campos, Soares, 2013), que foram 

identificadas com a definição de práxis que embasa esse estudo (Vasquez, 1997). 
 

O material pedagógico audiovisual visa: 
 

• Inclusão de recurso didático e tecnológico nos processos educativos 

que possibilitem ampliar o diálogo entre profissionais, família e 

comunidade, 

• Contribuir para a ampliação do olhar acerca das peculiaridades do 
território, 

• Estimular a detecção dos processos saúde-doença relacionados com 

as condições de vida e de trabalho da população adscrita e o 

reconhecimento das necessidades sociais de saúde (objeto a ser 

transformado nos processos de trabalho), em contraposição ao 
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modelo biológico, individual e curativo, promover a discussão sobre a 

importância da participação social nos espaços decisórios, 

• Contribuir para a implementação de práticas emancipatórias críticas, 
reflexivas, democráticas e participativas. 

 
O resultado deste estudo, o audiovisual, contribuiu com o processo educativo 

de trabalhadores de saúde em duas perspectivas: 
 

• No processo de produção coletiva do audiovisual (elaboração do roteiro e 

gravação do vídeo), processo que permitiu o aprimoramento do conhecimento 

de conceitos da Saúde Coletiva, com ênfase nos de Necessidades de Saúde 

e Trabalho em Saúde. As participantes apropriaram-se do reconhecimento do 

objeto de trabalho em saúde - o que se pretende transformar com o trabalho - 

as necessidades de saúde, bem como a finalidade desse trabalho, que guia 

todo o processo de trabalho - o aprimoramento das necessidades de saúde. 
 

• Na produção do audiovisual e do guia que o acompanha, que serão 

distribuídos a serviços de saúde para subsidiar processos educativos. O 

audiovisual também poderá ser utilizado em instituições de ensino voltadas a 

formação de trabalhadores da área da saúde. 
 

Partindo do pressuposto das concepções teóricas que embasam esse estudo, 

o processo educativo proposto no audiovisual e no guia para estudo dirigido que o 

acompanha, elencou pontos para a reflexão e aprimoramento das práticas em 

saúde, que podem ser viabilizados a partir 

• da reflexão sobre práticas de saúde  ancoradas  nos  conceitos  do 
campo da Saúde Coletiva, 

• da compreensão da inserção social dos indivíduos e famílias nos 

grupos sociais, determinante das condições de reprodução social 

desses grupos sociais, 

• da discussão dos problemas de saúde apresentados por indivíduos dos 

distintos grupos sociais, relacionando-os às condições de reprodução 

social, 

• da reflexão sobre a limitação da hegemonia das práticas pautadas nos 
saberes da clínica, para o aprimoramento dos perfis epidemiológicos, 
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• do reconhecimento dos potencias de fortalecimento/desgaste das 

famílias e dos grupos sociais que compõem um determinado território, 

para a proposição de projetos de atenção em saúde conjuntos com os 

envolvidos no processo, 

• do incentivo à mobilização à participação dos indivíduos e famílias nos 

espaços onde podem ser reivindicadas as condições de melhorias que 

irão impactar diretamente nas condições de reprodução social e de 

saúde, 

• da implementação de práticas que efetivem a participação social - 

fóruns sociais de discussão acerca das condições de reprodução social 

que acometem os grupos sociais. 
 
 

Este estudo pautou-se em conceitos do campo da Saúde Coletiva, um campo 

constituído por um corpo de conhecimentos para embasar práticas que transcendam 

o âmbito do corpo biopsíquico individual. 
 

A naturalização do sujeito como ser biológico tem sido predominante entre as 

práticas de Saúde Pública (Paim, Almeida Filho, 1998). 
 

Por isso optou-se por adotar conceitos do campo da Saúde Coletiva, que 

segundo Paim (2006, p.144) é um “movimento ideológico que gerou um campo 

científico [...] e um âmbito de práticas contra-hegemônicas, com diferenças 

significativas em relação à saúde pública e ao modelo médico hegemônico”. 
 

O campo da Saúde Coletiva, um campo de saberes e práticas, buscou os 

saberes das ciências sociais, na vertente marxista, para explicar os processos 

saúde-doença na sua articulação com as inúmeras contradições sociais (Viana, 

Soares, Campos, 2013). 
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No que se refere às práticas em saúde, o trabalho em Saúde Coletiva, de 

acordo com Paim (2006, p.106). 
 

além das dimensões técnica, econômica, política e ideológica, envolve um 
componente ético essencial vinculado à emancipação dos seres humanos. 
Não se trata de um trabalho qualquer, mas de um conjunto de atividades 
eticamente comprometido com seu objeto- as necessidades sociais de 
saúde. 

 
 

A construção do material pedagógico audiovisual se ancorou nesses 

pressupostos. O processo educativo descrito nesta pesquisa, que teve como ponto 

de chegada a confecção do material audiovisual pedagógico e do guia gráfico nos 

moldes de estudo dirigido que o acompanha, foi desenvolvido a partir dessa 

compreensão teórica, organizado e desenvolvido com enfermeiras, que 

problematizaram o cotidiano do trabalho, na particularidade da prática da VD. 
 

Para produzir o audiovisual sobre VD, discutiu-se, nas oficinas que 

antecederam a gravação do audiovisual, essa prática como instrumento do trabalho 

em saúde. Ou seja, a VD foi tomada como uma prática desenvolvida 

majoritariamente em UBS, que compõe o processo de produção em saúde e para 

isso, foi imprescindível passar também pela discussão que remete aos 
[...] processos históricos, políticos [...] que expressam disputas por projetos 
no campo da saúde, [...] à própria concepção de saúde, sobre o objeto e os 
objetivos de suas ações e serviços, isto é, o que e como devem ser as 
ações e os serviços de saúde, assim como a quem se dirigem, sobre o que 
incidem e como se organizam para atingir seus objetivos (Matta, Morosini, 
2008, p.39). 

 
 

O recurso utilizado, o desenvolvimento de audiovisual enfocando a VD, 

mostrou-se potente para operacionalizar, num produto do processo educativo, a 

reflexão e a articulação dos conceitos anteriormente debatidos, nas oficinas. 
 

As oficinas anteriormente realizadas com os sujeitos da pesquisa permitiram o 

desenvolvimento de reflexões críticas, operacionalizadas na confecção de roteiro 

(Forlin, 2014), que serviu de base para a realização do audiovisual, objeto deste 

estudo. 
 

Resultados de pesquisa anterior mostraram que no cotidiano do trabalho na 

ESF a grande parte das práticas desenvolvidas por enfermeiras são relacionadas 

aos programas previstos pelo MS, pautadas nos conhecimentos da clínica e 

voltadas para aspectos individuais (Campos et al., 2014). 
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Portanto, o processo de elaboração do audiovisual sobre VD teve a 

intencionalidade de promover o aprimoramento das práticas em saúde 

desenvolvidas pelo enfermeiro no cotidiano do trabalho em UBS. 
 

O processo de produção do audiovisual se fundamentou a partir de estudos 

que discutiam sobre a utilização desse recurso, em diversas abordagens, como 

instrumento a ser utilizado como ferramenta de mediação nos processos educativos 

e como registro para difusão de ações com potencial para expor e analisar 

fenômenos da realidade para potencializar transformações (Arroio, Diniz, Giordan, 

2005,) como também as voltadas para a aquisição e compartilhamento de novos 

conhecimentos (Esquerra et al., 2014), produção coletiva do audiovisual para o 

desenvolvimento de uma prática pedagógica crítica e transformadora (Silva, 2008), 

assimilação de conhecimentos (Jesus et al., 2013; Lisbôa, Bottentuit Junior, 

Coutinho, 2008), contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico reflexivo 

sobre a realidade concreta (Lisbôa, Bottentuit Junior, Coutinho, 2008; Silva, 2008; 

Pires, 2010; Esquerra et al., 2014), transpor situações padronizadas presentes nos 

textos impressos, expor situações cotidianas ( Aleksandrov. 2014). 
 

Os estudos enfatizam também o potencial desse recurso em possibilitar 

reflexões críticas acerca de situações retratadas por meio das imagens do vídeo, 

que coadunem com o processo de trabalho em saúde, possibilitando assim ampliar 

o olhar para questões relacionadas aos aspectos sociais implícitos de acordo com a 

inserção social dos sujeitos (Vargas, Siqueira, 1999) nos processos de adoecimento 

que sensibilizem os sujeitos para além da naturalização da doença, que evitem a 

banalização (Pimenta, Leandro, Schall, 2007). 
 

Nova, Bezerra Filho e Bastos, (2000) abordam a importância da elaboração 

coletiva do vídeo em todas as etapas e Boog et al. (2003) advoga que esse 

processo de construção do audiovisual deve informar e problematizar questões do 

cotidiano, causar impacto e remeter a discussões mais profundas sobre os temas a 

serem abordados. 
 

No que se refere à inclusão do recurso audiovisual nos processos educativos, 

Vargas e Siqueira (1999, p.72), reiteram que “a produção em vídeo caracteriza-se 

por seu caráter estratégico de ampliação do debate das questões de saúde para o 

conjunto da sociedade”. 
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Na elaboração do audiovisual essas questões apareceram ao longo de todo o 

processo de produção coletiva do audiovisual, uma vez que todos os sujeitos 

participantes colaboraram com a elaboração do roteiro e da gravação desse 

material. 
 

A abordagem emancipatória pressupõe a participação de todos os sujeitos 

envolvidos no processo de produção do conhecimento, o vídeo produzido 

coletivamente teve essa proposição, desde o planejamento inicial até a sua 

finalização. 

De acordo com Silva (2008, p.47) 
 

o ponto de partida da relação entre educação e audiovisual está em 
transformar o processo de produção audiovisual em processo educativo, 
estimular o conhecimento do processo de produção, bem como da 
utilização pedagógica do produto. 

 
Desde a elaboração do roteiro até a finalização do vídeo e posteriormente a 

elaboração do guia gráfico nos moldes de estudo dirigido que o acompanha o 

audiovisual pedagógico, teve-se como propósito propiciar a ampliação do debate 

sobre uma das práticas de enfermagem na particularidade da VD. O conteúdo 

abordado no vídeo e a proposta de discussão e reflexão presentes no estudo 

dirigido correspondem ao que Silva (2008, p. 47) enfatiza, no que se refere ao 

“conteúdo existencial e o estudo da realidade em sua dimensão histórica como 

fontes principais em sua elaboração”. 
 

O conteúdo do audiovisual ao abordar a VD, um dos instrumentos do 

trabalho em saúde, ancorada em conceitos da Saúde Coletiva, teve como 

propósito nesse vídeo, retratar a potencialidade para transformar o objeto da saúde. 
 

O objeto do trabalho em saúde é expresso nos perfis epidemiológicos dos 

grupos sociais, ou seja, ao serem identificadas as condições de trabalho e de vida 

das famílias (perfis de reprodução social), bem como as características formas de 

adoecer e morrer (perfis saúde-doença), que são consequência das condições de 

reprodução social, define-se os diferentes grupos sociais que habitam um território 

(Soares, 2007; Viana, Soares, Campos, 2013). 
 

Esses conceitos – reprodução social, território e determinação social do 

processo saúde-doença, que determinam as necessidades em saúde características 

dos grupos sociais, foram incorporados ao longo da apresentação do audiovisual e 
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no estudo dirigido que o acompanha, em atividades propostas, de reflexões, de 

exercícios e em referências bibliográficas, para instrumentalizar processos  

educativos. 
 

Tomando a concepção de determinação social do processo saúde-doença, 

saúde foi abordada no audiovisual como um processo resultante do embate entre os 

potenciais de fortalecimento/desgaste, presentes nas características formas de 

trabalhar e de viver. Portanto, característicos da inserção social dos indivíduos, o 

que determina necessidades em saúde diferenciadas (Campos, Soares, 2013). 
 

O processo saúde-doença foi apresentado com sua origem na estrutura e 

dinâmica social e o trabalho em saúde com a finalidade voltada ao aprimoramento 

dos perfis epidemiológicos. 
 

Em estudo que discute a operacionalização de práticas emancipatórias em 

saúde, na particularidade da VD, Campos et al. (2014, p.122) advogam que 
 

as práticas em saúde serão ampliadas se a finalidade do trabalho 
identificar-se com o aprimoramento de necessidades de saúde dos grupos 
sociais e o objeto ampliar-se para essas necessidades. Logo,  ampliar a 
perspectiva da ESF significa incorporar essa finalidade à gestão dos grupos 
sociais da área de abrangência da USF. [...] para se alcançar a ampliação 
das práticas é necessário um constante processo de discussão sobre a 
finalidade do trabalho, pois é a partir da apreensão da finalidade do 
processo de trabalho que o trabalhador consegue intencionalizar sua ação. 
Ou seja, que consegue recortar o objeto que irá transformar a partir dos 
instrumentos eleitos, respondendo à necessidade que o gerou. 

 
 

Outros aspectos são importantes para incorporação no desenvolvimento do 

trabalho em saúde, de acordo com a concepção da determinação social aqui 

defendida, entre eles destacamos a concepção de território, urbanização e ocupação 

dos espaços urbanos e a importância do reconhecimento desse espaço geossocial 

no cotidiano da prática assistencial. 
 

De acordo com Nakano e Koga (2013, p.145) “a transição urbana e os 

avanços da integração regional na segunda metade do século XX mostram os 

movimentos de reconfiguração do território brasileiro”. O processo de 

industrialização contribuiu para a urbanização dos territórios, conforme foram 

ocorrendo os avanços na “integração entre mercados regionais tanto consumidores 

de mercadorias quanto fornecedores de insumo e matérias primas” (Nakano, Koga, 

2013, p.146). 
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Essa nova configuração de ocupação dos espaços urbanos contribuiu para o 

aumento das desigualdades sociais, por conta dos fluxos migratórios que ocorreram 

nas diferentes regiões do país impulsionados pela concentração industrial e 

atividades econômicas, ocasionado uma distribuição desigual de concentração 

patrimonial e de riquezas. O estudo do território, de acordo com os autores é “um 

elemento ativo nos processos políticos, econômicos e culturais, influencia e é 

influenciado por esses processos” (Nakano, Koga, 2013, p.147), uma vez que se 

caracterizam de forma diferenciada a depender das formas de ocupação urbana, 

inserção social dos grupos sociais que habitam esses territórios, formas de viver e 

de trabalhar, renda e acesso aos bens de consumo. 
 

Os territórios podem se configurar em loteamentos urbanos destinados às 

classes de maior poder aquisitivo, com toda a infraestrutura desejável, até aos 

loteamentos precários, bairros situados em regiões periféricas, loteamentos 

irregulares e clandestinos, bairros construídos sem planejamento técnico e 

urbanístico, com diferentes gradientes de infraestrutura básica ou áreas de 

ocupação irregular, sem serviços de infraestrutura urbana além das situações de 

maior risco social e de exclusão social propriamente dita (Nakano, Koga, 2013). 
 

A VD, um dos instrumentos das práticas de enfermagem escolhida para a 

construção do material audiovisual pedagógico, nessa proposta de abordagem 

emancipatória, sinalizou para superação do modelo biológico médico centrado e 

tecnicista. 
 

No que se refere à captação das necessidades de saúde dos diferentes 

grupos sociais, as ações propostas no material produzido coletivamente, apontaram 

para a identificação de características de trabalho e de condições de vida da família 

em questão, aspectos da reprodução social. Segundo Campos (2009) e Campos, 

Soares (2013), as necessidades em saúde dos grupos sociais, impostas pela 

inserção social, são necessidades de reprodução social. 
 

Por isso o trabalho do enfermeiro deve ter como eixo norteador de suas 

ações a identificação desses padrões de reprodução social, indicadores das formas 

de inserção no trabalho e nos modos de viver dos indivíduos e famílias das 

diferentes classes e grupos sociais (Campos, Soares, 2013). 
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Embora os instrumentos utilizados no trabalho do enfermeiro sejam 

predominantemente determinados pela hegemonia dos saberes da clínica, deve-se 

enfrentar o desafio de buscar outros conhecimentos que possibilitem métodos que 

favoreçam o “recorte” de necessidades de saúde mais amplamente e, 

consequentemente recorrer a instrumentos ancorados em outros saberes, para 

respondê-las (Campos, Soares, 2013). 
 

É necessário para atingir os determinantes do processo saúde-doença 

recorrer à articulação intersetorial, que é a que tem potencial para alcançar essa 

dimensão. O setor saúde não tem instrumentos suficientes para alcançar o 

determinante, conforme sinalizado no audiovisual. O reconhecimento das redes de 

apoio (instituições sociais) e as possibilidades de articulação intersetorial com a 

UBS, foram destacados nesse processo de construção coletiva do audiovisual. 
 

Nascimento (2010) argumenta que a intersetorialidade passou a ser 

valorizada quando a implementação de políticas setoriais não apresentou respostas 

efetivas às demandas da população, nem eficiência dos recursos financeiros 

aplicados. 
 

No entanto, afirma que o desenvolvimento de ações por diferentes secretarias 

não se configura como intersetorialidade. Para se configurar como projeto 

intersetorial, as ações precisam ser derivadas de um projeto global, construído 

anteriormente no âmbito das secretarias (Nascimento, 2010). 
 

A autora também afirma que 
 
 

é por meio da realidade cotidiana que se pode conseguir vislumbrar a 
possibilidades e limites para a intersetorialidade, pois o processo reflexivo é 
anterior à prática, mas se articula o tempo todo para a construção de novas 
visões e interações (Nascimento, 2010, p.117-8). 

 
 

No que se refere à ocupação dos espaços sociais pelos moradores do 

território, as cenas retratam a importância da mobilização e participação da 

população nos fóruns de discussão coletiva (espaços de discussão e 

reconhecimento de necessidades de saúde), locais onde a mobilização social se 

concretiza por meio de reinvindicações e busca de respostas para o aprimoramento 

das condições de reprodução social e posterior encaminhamentos aos órgãos 

competentes representantes da presença do Estado no território. 
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O exercício de mobilização e participação, em busca de aprimoramento das 

necessidades de saúde do coletivo de moradores, por meio da discussão e 

reivindicação de direitos, foi expresso nas imagens de espaços de mobilização 

coletiva: conselho gestor, associação de moradores, rede de instituições sociais. 
 

Os espaços legitimados para a participação social também abarcam outras 

instâncias, “outros mecanismos que também, se acionados, podem e devem ser 

entendidos como espaços de exercício do controle social” (Bravo, Menezes, 2013, p. 

56). 
 

Essas instâncias, segundo Bravo e Menezes (2013, p.56) “podem e devem 

ser parceiras na luta pelo controle social”. Ou seja, são instituições/espaços que 

podem auxiliar os defensores da política pública, na defesa dos seus direitos. 
 

A alusão ao uso dos óculos, no segundo momento do vídeo que simbolizam o 

“olhar” que permite analisar mais amplamente o motivo da VD, uma vez que está 

instrumentalizado por conceitos da saúde coletiva na reunião da equipe, que retrata 

a atuação conjunta dos trabalhadores de várias categorias profissionais na 

construção de projetos de atenção à saúde. A discussão entre os membros da 

equipe acerca dos problemas detectados na VD mobilizou a reflexão crítica por parte 

dos trabalhadores que participavam da reunião, para além das questões individuais 

de Grace Kelly, que era o objeto inicial da VD. As cenas sinalizaram a ampli ação da 

proposta de cuidado, incluindo a família no planejamento das ações. 
 

Na reunião retratada no vídeo são apresentadas proposições para as 

necessidades em saúde detectadas naquela família, e que retratam as 

necessidades de famílias pertencentes ao mesmo grupo social. 
 

Essa reflexão possibilitou pensar na necessidade de se criar espaços de 

conversa em grupos de jovens, os trabalhadores detectaram que essa atividade 

pode possibilitar trocas de vivências e de experiências, com vistas a favorecer a 

identificação das raízes das necessidades em saúde do grupo social. 
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De acordo com Campos (2009, p. 63) 
 

tomando a circularidade entre necessidades de saúde e as práticas 
desenv olvidas nos serviços de saúde para respondê-las, e compreendendo 
que quanto mais potenciais de fortalecimento maior será o gradiente de 
saúde dos adolescentes, as práticas de saúde devem ter como finalidade 
aprimorar os potencias de fortalecimento dos adolescentes moradores do 
território. 

 
 

Campos (2009, p.163) enfatiza que as ações devem se estender também 

para os grupos sociais que não frequentam a UBS. Para tanto, a UBS deve ter 
diretrizes e estratégias claras para operacionalizar o atendimento às 
necessidades de saúde da totalidade dos adolescentes do território e 
proporcionar aos trabalhadores os recursos que possibilitem sua 
viabilização, [...] desde a elaboração de um projeto assistencial até o 
monitoramento do seu processo de implementação e avaliação constante 
dos resultados obtidos. Em todas essas fases deve ser contemplada a 
participação de moradores do território junto com os trabalhadores de saúde 
da UBS. 

 
A reflexão conjunta sobre as condições de vida e de trabalho dos integrantes 

da família retratada no audiovisual teve como intenção possibilitar o aprimoramento 

da discussão a respeito do que a UBS pode oferecer de cuidado para além dos 

procedimentos protocolares e assim contribuir para a viabilização de novas 

possibilidades de cuidado que se estendam para outros usuários, famílias ou grupos 

sociais pertencentes ao território sob sua responsabilidade. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A metodologia proposta neste estudo foi efetiva para responder aos objetivos 

propostos. 
 

Ao primeiro objetivo, o de propor um instrumento de educação em saúde 

como processo de educação emancipatória, o processo de construção conjunta do 

audiovisual permitiu a construção deste processo, conforme descrito na análise, na 

medida em que a VD emancipatória proposta foi identificada como instrumento que 

possibilita a identificação da heterogeneidade das necessidades em saúde dos 

grupos sociais. 
 

O audiovisual pode ser utilizado como instrumento em processos de 

aprimoramento do trabalho em serviços de saúde e no âmbito do ensino de 

graduação. 
 

Ao segundo objetivo, o de elaborar um guia, nos moldes de estudo dirigido, 

para acompanhar o audiovisual em processos educativos, o material gráfico 

construído foi analisado pelas enfermeiras participantes da pesquisa-ação e a 

versão final incorporou sugestões por elas apresentadas. 
 

Acredita-se que o material pedagógico audiovisual e o guia que o acompanha 

possibilitam contribuir em processos educativos que tenham a intencionalidade de 

propor projetos de trabalho em saúde que transcendam aqueles que priorizam, ou 

mesmo restringem o atendimento individual e curativo, pautado no modelo clínico. 
 

Defende-se que os trabalhadores em saúde, em conjunto com os gestores, 

reivindiquem que nos serviços de saúde haja a garantia de espaços para o 

desenvolvimento de processos de educação emancipatória, que visem à construção 

conjunta de respostas às necessidades em saúde dos grupos sociais que compõem 

os territórios de abrangência das UBS, considerando a universalidade do direito à 

saúde. 
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Seção	  1:	  Por	  favor,	  indicar	  o	  tipo	  de	  mídia	  para	  qual	  você	  está	  cedendo	  o	  direito	  de	  uso	  de	  
imagem	  pela	  Universidade	  de	  São	  Paulo	  
Material	   ☐	 Fotografia	   ☐	 Vídeo	  

□ Gravação	  de	  áudio	   ☐	 Texto	  associado	  
□ Outra	   (especificar) 

 
 

	   _	   _	   _	   _	   _	   _	   _	   _ 
 

 
Seção	  2:	  ler	  cuidadosamente	  o	  texto	  desta	  seção	  antes	  de	  assinar	  a	  autorização	  da	  Seção	  3.	  
Por	  meio	  deste	  instrumento	  concedo	  a	  permissão	  do	  uso	  de	  imagem	  à	  Escola	  de	  Enfermagem	  da	  
Universidade	   de	   São	   Paulo,	   com	   base	   na	   Lei	   Nacional	   nº	   9.610/98,	   dos	   direitos	   de	   uso	   de	   sua	  
imagem	  para	  quaisquer	  publicações,	  materiais	  de	  exposição,	  mídia	  eletrônica	  ou	  material	  didático	  
produzido	  pela	  Universidade.	  
Concordo	  que	   o	  material,	   incluindo	   qualquer	   associação	   de	   texto,	   seja	   copiada	   ou	   editada	   pela	  
Universidade	  ou	  pelos	  instituições	  parceiras/promotores.	  
Nenhuma	  taxa	  poderá	  ser	  reclamada	  ou	  paga	  por	  mim,	  agora	  ou	  em	  momento	  futuro,	  no	  contexto	  
do	  material	  acima. 
Section	  3:	  Por	  favor,	  assine	  a	  caixa	  de	  "assinatura	  de	  materiais	  do	  proprietário	  
Li	  o	  conteúdo	  deste	  documento	  e	  compreendo	  que,	  ao	  assinar	  este	  formulário,	  estou	  consentindo	  
com	  o	  uso	  do	  material,	  conforme	  descrito	  acima. 
Assinatura	  do	  proprietário	  do	  material	  
(A	  ser	  preenchido	  pela	  pessoa	  que	  dá	  o	  consentimento	  para	  
a	  utilização	  de	  material.	   Todos	  os	  campos	  são	  obrigatórios.)	  
Nome:	  
Assinatura:	  
Endereço:	  

 
Telefone: 

Assinatura	  de	  um	  membro	  da	  Universidade	  
(A	  ser	  completada	  por	  um	  membro	  da	  Universidade.
Todos	  os	  campos	  são	  obrigatórios.)	  
Nome:	  Celia	  Maria	  Sivalli	  Campos	  
Assinatura:	  

 
 
 
Endereço:	  r.	  Dr	  Enéas	  de	  Carvalho	  Aguiar	  –	  
419,	  2o	  andar.	  Cerqueira	  Cesar	  –	  São	  Paulo,	  SP	  
Telefone:	  3061-‐7652 
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ANEXO I: TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM 
 

 
 

UNIVERSID ADE DE S ÃO P AU LO 

ESCOLA DE EN FE R MAGE M  

TERMO	  DE	  CESSÃO	  DE	  DIREITO	  DE	  USO	  DE	  IMAGEM	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uso	  da	  Universidade	  
Descrição	  do	  material:	  
Imagens	  a	  serem	  incluídas	  em	  material	  
pedagógico	  (vídeo	  sobre	  Visita	  Domiciliar).	  O	  
material	  áudio-‐visual	  compõe	  resultados	  da	  
pesquisa-‐ação	  intitulada	  “necessidades	  de	  
saúde	  como	  objeto	  das	  políticas	  públicas:	  as	  
práticas	  de	  enfermagem	  na	  Atenção	  Básica.	  

 
 

Pesquisa	  com	  financiamento	  FAPESP	  (processo	  
2011/23634-‐0).	  
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ANEXO II: APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA ESCOLA DE 
ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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ANEXO III: APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO 

 

 
 
 

 


