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RESUMO

Introdução:  O estudo  em tela  tem como objeto  a  prática  educativa  de  enfermeiras  com
pescadores sobre câncer de pele, orientadas pelos preceitos da educação popular em saúde.
Dentre as causas de doenças ocupacionais que geram óbitos e afastamento profissional está o
câncer  de pele,  associado à  exposição  actínica,  estando,  portanto,  os  pescadores  em risco
devido a  possuírem taxas  de incidência  de câncer  de pele  mais  elevadas.  Dessa forma,  é
fundamental a implementação de ações educativas participativas em saúde, que favoreça a
construção com esse grupo populacional específico um saber sobre o câncer de pele, suas
formas de apresentação e prevenção, já que a possibilidade de cura é de 90% e 95%, se tratada
precocemente. Neste estudo optou-se por utilizar práticas educativas orientadas pela educação
popular em Saúde, para fomentar formas coletivas de aprendizado e investigação, de modo a
promover  o  crescimento  da  capacidade  de  análise  crítica  sobre  a  realidade.  Objetivos:
descrever o conhecimento de pescadores a respeito do câncer de pele; discutir a repercussão
da prática educativa em saúde de enfermeiras com essa população, no que tange a prevenção
do câncer de pele não melanoma.  Método: qualitativa, do tipo exploratório, com interface
com a pesquisa participante realizada entre janeiro de 2013 e novembro de 2014. O cenário
foi a Colônia de Pescadores de Jurujuba, localizada em Niterói/ RJ (Brasil). Os sujeitos foram
30 pescadores com idade entre 25 e 75 anos, de ambos os sexos. A coleta de dados consistiu
nas  seguintes  etapas:  investigação  do  universo  temático  dos  participantes;  aplicação  de
questionário  sócio  demográfico  e  de  saúde;  realização  de  entrevistas  para  avaliação  do
conhecimento  dos  pescadores  sobre  o  câncer  de  pele;  realização  das  rodas  de  conversa;
realização da segunda entrevista para avaliação dos pescadores sobre as rodas de conversa. Os
aspectos éticos foram atendidos, segundo a resolução 466/2012. O método de análise adotado
foi  o  de  conteúdo,  na  modalidade  de  análise  temática,  proposto  por  Minayo,  a  partir  da
transcrição  das  entrevistas  na  íntegra.  Resultados: A partir  da  análise  dos  depoimentos
obtidos na primeira entrevista, as seguintes categorias emergiram: Câncer de pele: primeiras
palavras; Câncer de pele: medidas de prevenção e Câncer de Pele: modos de ensinar e de
aprender. As atividades desenvolvidas nas rodas de conversa consistiram em duas dinâmicas
denominadas “Pescando Mitos” e “Rede de Conhecimentos”, e subsidiaram a construção de
um  folheto  educativo  sobre  câncer  de  pele.  Conclusão: Foi  possível  observar  uma
repercussão  positiva  e  significativa  entre  os  pescadores.  Os  participantes  demonstraram
ampliação do conhecimento sobre o câncer de pele, aumento da visão reflexiva e crítica sobre
a  problemática  em  tela  assim  como  uma  maior  conscientização  sobre  a  necessidade  de
reorientação de hábitos visando a prevenção.

Descritores: Neoplasias  Cutâneas;  Educação  em  Saúde;  Enfermagem;  Educação  da
População.
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ABSTRACT

Introduction: The  study on screen  has  as  object  the  educational  practice  of  nurses  with
fishermen about skin cancer, guided by the precepts of popular education in health. Among
the  causes  of  occupational  diseases  that  cause  deaths  and  professional  clearance  is  skin
cancer,  associated  with  exposure,  and  therefore,  actinic  fishermen  at  risk  due  to  having
incidence  rates  of  skin  cancer  are  higher.  Thus,  it  is  essential  to  the  implementation  of
educative  actions  in  health,  which  encourages  participative  construction  with this  specific
population group a known about skin cancer, its forms of presentation and prevention, since
the possibility of cure is 90 and 95, if treated early. In this study, we chose to use educational
practices guided by popular education in health, to promote collective forms of learning and
research,  in  order  to  promote  the  growth  of  ability  of  critical  analysis  about  reality.
Objectives: describe the fishermen's knowledge about skin cancer; discuss the impact of the
educational  practice  in  health  of  nurses  with this  population,  regarding  the  prevention  of
nonmelanoma  skin  cancer.  Method: qualitative,  exploratory  type,  interfaced  with  the
participant survey conducted between January 2013 to November 2014. The scenario was the
colony of  fishermen  from Jurujuba,  located  in  Niteroi  RJ  (Brazil).  The  subjects  were  30
fishermen aged between 25 and 75 years,  of both sexes.  Data collection  consisted of the
following steps: research of the universe theme participants; application of socio demographic
and health survey; conducting interviews to evaluate the knowledge of fishermen about skin
cancer;  realization  of  the  wheels  of  conversation;  second  interview  for  evaluation  of
fishermen on the wheels of conversation.  The ethical aspects are met,  in accordance with
resolution 4662012. The analysis method adopted was the content, in the modality of thematic
analysis, proposed by Minayo, from the transcript of the interviews in their entirety. Results:
From the analysis of the statements obtained in the first interview, the following categories
emerged: skin cancer: first words; Skin cancer: prevention and skin cancer: modes of teaching
and learning. The activities developed on the wheels of conversation consisted of two so-
called "dynamic Fishing Myths" and "Knowledge Network", and subsidized the construction
of  an  educational  brochure  about  skin  cancer.  Conclusion: it  was  possible  to  observe  a
positive  and  meaningful  impact  among  fishermen.  The  participants  showed  expansion  of
knowledge about skin cancer, increasing the reflective and critical vision on the screen as well
as  problematic  in  a  greater  awareness  of  the  need  for  reorientation  of  habits  aimed  at
prevention.

Descriptors: Skin Neoplasms; Health Education; Nursing; Population Education.
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RESUMEN

Introducción: El  estudio  sobre  la  pantalla  tiene  como  objeto  la  práctica  educativa  de
enfermeras con pescadores sobre el cáncer de piel, guiada por los preceptos de la educación
popular en salud. Entre las causas de las enfermedades profesionales que causan muertes y
despacho profesional es el  cáncer de piel,  asociado con la exposición,  y por lo tanto,  los
pescadores actínicos en riesgo debido a que las tasas de incidencia de cáncer de piel son más
altos. Por lo tanto, es esencial para la implementación de acciones educativas en salud, que
fomenta la construcción participativa con este grupo de población específica un saber sobre el
cáncer de piel, sus formas de presentación y de prevención, ya que la posibilidad de curación
es 90 y 95, si se trata temprano. En este estudio hemos optado por utilizar prácticas educativas
guiadas por la educación popular en salud, para promover formas colectivas de aprendizaje e
investigación, con el fin de promover el crecimiento de la capacidad de análisis crítico de la
realidad. Objetivos: para describir el conocimiento de los pescadores con respecto al cáncer
de  piel;  discutir  el  impacto  de  la  práctica  educativa  en  salud de  las  enfermeras  con esta
población,  con  respecto  a  la  prevención  del  cáncer  de  piel  no  melanoma.  Método: tipo
cualitativo, exploratorio, interconectado con el participante encuesta realizada entre enero de
2013 hasta noviembre de 2014. El escenario fue la colonia de pescadores de Jurujuba, situado
en Niteroi RJ (Brasil). Los sujetos fueron 30 pescadores de edades comprendidos entre 25 y
75  años,  de  ambos  sexos.  Recolección  de  datos  consistió  en  los  siguientes  pasos:
investigación de los participantes  de tema del  universo;  solicitud  de socio demográfico  y
encuesta de salud; realización de entrevistas para evaluar los conocimientos de pescadores
sobre el cáncer de piel; realización de las ruedas de conversación; segunda entrevista para la
evaluación de los pescadores en las ruedas de la conversación. Se cumplen los aspectos éticos,
conformidad con la resolución 4662012. El método de análisis adoptado fue el contenido, en
la modalidad de análisis temático, propuesto por Minayo, de la transcripción de las entrevistas
en su totalidad.  Resultados: desde el análisis  de las declaraciones obtenidas en la primera
entrevista, surgieron de las siguientes categorías: cáncer de piel: primeras palabras; Cáncer de
piel:  piel  y  prevención  de  cáncer:  modos  de  enseñanza  y  aprendizaje.  Las  actividades
desarrolladas  en  las  ruedas  de  conversación  consistió  en  dos  supuestos  "mitos  de  pesca
dinámicos" y "Knowledge Network" y subvencionado la construcción de un folleto educativo
sobre el cáncer de piel. Conclusión: Fue posible observar un impacto positivo y significativo
entre los pescadores. Los participantes mostraron expansión del conocimiento sobre cáncer de
piel, aumento de la visión crítica y reflexiva en la pantalla, así como la problemática en una
mayor conciencia de la necesidad de reorientación de hábitos encaminadas a la prevención.

Descriptores:  Neoplasias  Cutáneas; Educación  en  Salud;  Enfermería;  Educación  de  la
Población.

10



SIGLAS

OIT: Organização Internacional do Trabalho

OMS: Organização Mundial da Saúde

EEAAC: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa

UFF: Universidade Federal Fluminense

BVS: Biblioteca Virtual de Saúde

LILACS: Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde

BDENF: Base de Dados da Enfermagem

IBECS: Indice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud

MEDLINE: Biblioteca Nacional de Medicina

PUBMED: Medical Published - Service of the U.S. National Library of Medicine

DeCS: Descritor em Ciências da Saúde

RUV: Radiação Ultravioleta

UV: Ultravioleta

UVA: Ultravioleta tipo A

UVB: Ultravioleta tipo B

UVC: Ultravioleta tipo C

IUV: Índice Ultravioleta

PUC: Pontifícia Universidade Católica

LLUV: Laboratório de Luz Ultravioleta

INCA: Instituto Nacional do Câncer

CBC: Carcinomas Basocelulares

CEC: Carcinomas Espinocelulares

DNA: Ácido Desoxirribonucleico

EUA: Estados Unidos da América

FPS: Fator de Proteção Solar

EPS: Educação Popular em saúde

SUS: Sistema Único de Saúde

SGEP/MS: Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde

PIBIC: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica

TE: Tecnologia Educacional

PROCAD: Programa Nacional de Cooperação Acadêmica

MCTI: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

11



CNPq: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

MEC: Ministério da Educação

CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

UNESCO: Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura.

12



LISTA DE FIGURAS 

Págs.

Figura 1: Valores do índice UV e suas respectivas cores de identificação..........................p.27

Figura 2: Categorias de Exposição, intervalos e códigos de cores do IUV.........................p.27

Figura 3: Foto A - Carcinoma basocelular; Foto B - Carcinoma basocelular......................p.28

Figura 4: Foto C e D - Carcinomas Epidermóides ou Espinocelulares................................p.29

Figura 5: Foto praia de Jurujuba...........................................................................................p.56

Figura 6: Fotos Dinâmica Pescando Mitos...........................................................................p.63

Figura 7: Fotos Dinâmica Rede de Conhecimentos.............................................................p.65

Figura 8: Cartaz: A associação do câncer na célula como maçãs estragadas.......................p.67

Figura 9: Cartazes com fotos dos diferentes tipos de Câncer de Pele.................................p.67

Figura 10: Cartaz: Ação dos Raios Ultravioletas na Pele....................................................p.68

Figura 11: Reorientação de hábitos: o uso do chapéu..........................................................p.98

LISTA DE GRÁFICOS

Págs.

Gráfico 1: Distribuição das produções de acordo com o ano de publicação........................p.21

Gráfico 2: Distribuição dos participantes quanto ao gênero.................................................p.71

Gráfico 3: Distribuição dos participantes por idade de acordo com o gênero......................p.72

13



LISTA DE QUADROS

Págs.

Quadro 1: Quadro 1: Distribuição dos participantes de acordo com tempo de profissão em

anos, duração da jornada de trabalho e tempo de exposição solar diária..............................p.76

Quadro 2: Principal tipo de pescado....................................................................................p.79

Quadro 3: Uso de tabaco e bebidas alcóolicas.....................................................................p.81

Quadro 4: Uso de protetor solar pelos participantes............................................................p.82

Quadro 5: Aparecimento de manchas notados pelos participantes......................................p.83

Quadro 6: Escala de Fiztpatrick – análise de fototipos de pele...........................................p.84

LISTA DE TABELAS

Págs.

Tabela 1: Média, mediana e desvio padrão segundo idade dos participantes.......................p.72

Tabela 2: Distribuição dos participantes de acordo com a raça............................................p.73

Tabela 3: Distribuição dos participantes de acordo com escolaridade e renda familiar.......p.74
Tabela 4: Distribuição dos participantes de acordo com estado civil,  nº de filhos e tipo e

residência...............................................................................................................................p.75

Tabela 5: distribuição dos participantes de acordo com a complementação de renda, ponto de

venda, satisfação na profissão e desejo que os filhos sigam a profissão...............................p.78

Tabela 6: Distribuição dos participantes segundo os aspectos de saúde..............................p.80

14



SUMÁRIO
Págs.

INTRODUÇÃO....................................................................................................................p.17

CAPÍTULO I – REVISÃO DE LITERATURA 

1.1 Radiação Ultravioleta: aspectos fundamentais................................................................p.24

1.2 O Câncer de Pele não Melanoma: um problema de saúde pública..................................p.27

1.2.1 O Câncer de Pele em Trabalhadores ao Ar Livre: um agravo frequente...................p.30

1.2.2 Protetor Solar: prevenindo o câncer de pele..............................................................p.31

1.3 O Agir Educativo do Enfermeiro: uma estratégia de prevenção ao câncer de pele........p.32

CAPÍTULO II – REFERENCIAL TEÓRICO E CONCEITUAL

2.1 Educação Popular: contexto histórico.............................................................................p.36

2.2 Educação Popular em Saúde: uma visão Freireana.........................................................p.41

2.2.1 A Política Nacional de Educação Popular em Saúde: uma aposta no protagonismo da

população..............................................................................................................................p.47

2.2.2 Educação Popular em Saúde: um modo comprometido e participativo do enfermeiro

conduzir a prática educativa..................................................................................................p.51 
CAPÍTULO III – METODOLOGIA.................................................................................p.54
3.1 Cenário.............................................................................................................................p.55
3.2 Participantes da Pesquisa.................................................................................................p.57
3.3 Técnicas de coleta de dados.............................................................................................p.58

3.3.1 Práticas educativas na perspectiva da educação popular............................................p.60
3.3.1.1 Dinâmica “Pescando Mitos” ...................................................................................p.62
3.3.1.2 Dinâmica “A Rede de Conhecimentos” .................................................................p.65
3.3.1.3 A construção do folheto sobre câncer de pele e a utilização de cartazes................p.66

3.4 Análise dos dados............................................................................................................p.68
3.5 Aspectos Éticos................................................................................................................p.70
CAPÍTULO IV – PERFIL SÓCIO DEMOGRÁFICO E DE SAÚDE: DANDO FOCO

AOS PARTICIPANTES DA PESQUISA..........................................................................p.71
4.1 Perfil dos participantes.....................................................................................................p.71
4.2 Aspectos de trabalho........................................................................................................p.75
4.3 Aspectos de saúde............................................................................................................p.79
CAPÍTULO V – ANALISE E DISCUSSÃO DOS ACHADOS......................................p.85
5.1 Câncer de pele: primeiras palavras.................................................................................p.85
5.2 Câncer de pele: medidas de prevenção...........................................................................p.89
5.3 Câncer de Pele: modos de ensinar e de aprender...........................................................p.93
CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................................p.103
REFERÊNCIAS – OBRAS CITADAS...............................................................................p.106
REFERÊNCIAS – OBRAS CONSULTADAS...................................................................p.119

APÊNDICES

15



Apêndice A: Questionário Sócio demográfico e de Saúde................................................p.120

Apêndice B: Roteiro 1ª Entrevista......................................................................................p.124

Apêndice C: Roteiro 2ª Entrevista......................................................................................p.125

Apêndice D: Termo de Consentimento Livre Esclarecido.................................................p.126

Apêndice E: Folheto Explicativo sobre câncer de pele......................................................p.128

INTRODUÇÃO 

As  doenças  ocupacionais  continuam  sendo  as  principais  causas  das  mortes

relacionadas  ao  trabalho.  Segundo  estimativas  da  Organização  Internacional  do  Trabalho

(OIT,  2013),  de  um total  de  2,34  milhões  de  acidentes  de  trabalho  mortais  a  cada  ano,

somente 321.000 se devem a acidentes, os 2,02 milhões restantes de mortes são causadas por
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diversos tipos de enfermidades relacionadas com o trabalho, o que equivale  a uma média

diária  de  mais  de  5.500  mortes,  representando  uma morte  de  um trabalhador  a  cada  15

segundos.

A ausência de prevenção adequada das doenças ocupacionais tem efeitos negativos

não somente nos trabalhadores e seus familiares, mas também na sociedade devido ao enorme

custo gerado, particularmente no que diz respeito à perda de produtividade e a sobrecarga dos

sistemas de seguridade social. A prevenção é mais eficaz e tem menos gastos que tratamentos

e a reabilitação. (OIT, 2013)

Dentre as diversas causas de doenças ocupacionais que geram óbitos e afastamento do

profissional do seu local de trabalho, estão os distintos tipos de neoplasias,  visto que, nas

últimas décadas, o câncer ampliou a sua dimensão, convertendo-se em um problema de saúde

pública mundial. Segundo estimativa feita pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no

ano 2030, pode-se esperar 27 milhões de casos incidentes de câncer, 17 milhões de mortes por

câncer e 75 milhões de pessoas vivas, anualmente, com câncer. (BRASIL, 2012)

Dentre todos os tipos de neoplasias encontram-se as do epitélio, que se classificam

em: melanoma - representa apenas 4% das neoplasias malignas do órgão, porém é o tipo mais

grave devido à sua alta possibilidade de metástase; e não melanoma – que é o tipo de câncer

mais incidente no Brasil, correspondendo a 25% de todos os tumores malignos registrados no

país;  apresenta  altos  percentuais  de  cura,  se  for  detectado  precocemente,  é  o  de  maior

incidência, porém com mais baixa mortalidade. (INCA, 2014)

O câncer de pele possui alta incidência e designação como evidente problema de saúde

pública a nível mundial, visto que é o mais comum de todos os tipos de câncer e representa

mais da metade dos diagnósticos da doença.  Segundo estatísticas  do INCA são estimados

188.020 novos casos no Brasil para 2014, onde 182.130 casos são previstos apenas para o

câncer de pele não melanoma, que é o tipo de câncer mais incidente no Brasil. (SBD, 2014)

Os cânceres de pele estão fortemente associados à exposição actínica, em especial os

raios  ultravioletas.  Cerca  de  90%  desses  cânceres  desenvolvem-se  em  regiões  do  corpo

expostas  ao  sol.  As  pessoas  de  pele  clara,  que  sofrem  queimaduras  solares  com  mais

facilidade,  têm  um  risco  aumentado  de  desenvolver  câncer  de  pele,  em  contrapartida  a

incidência em negros é muito mais baixa. Profissões que expõem os trabalhadores à intensa

radiação solar, como pescadores, agricultores, trabalhadores da construção civil e mineração

a céu aberto e marinheiros,  por exemplo,  têm taxas de incidência de câncer de pele mais

elevadas do que a população em geral ou trabalhadores de outras profissões menos expostos à

radiação actínica. (BRASIL, 2001)
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Em consonância com esta preocupação a lei estadual nº 5.833/10, instituiu o Programa

Estadual de Combate e Prevenção ao Câncer de Pele para Pescadores Profissionais, e chama a

atenção para a vulnerabilidade da atividade: “A exposição direta e constante ao sol e ao mar

tem  provocado  nos  pescadores  doenças  de  visão,  problemas  na  coluna,  envelhecimento

precoce e câncer de pele, além de diminuir o tempo de vida útil na atividade”. (SABINO,

2010) 

Esta lei previa consultas com especialistas e acesso aos exames necessários, palestras,

exposições e dinâmicas de grupo sobre o assunto, além de autorizar  o Poder Executivo a

firmar convênio com instituições para elaboração de campanha publicitária de divulgação e

esclarecimentos  aos  pescadores  e  seus  familiares,  sobre  o  surgimento  da  doença  e  seu

tratamento. Entretanto, desta lei restou somente o artigo que prevê campanhas de divulgação e

esclarecimentos sobre o tratamento da doença.  Seu art.  2º, o mais concreto,  que dispunha

sobre a organização do programa, sob a responsabilidade de órgãos estatais ligados a saúde e

pesca, promovendo palestras e a promoção de “consulta a especialistas e o acesso aos exames

necessários”  foi  vetado  integralmente  pelo  Governador  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro.

(RABELLO, 2010)

Nesse sentido,  deseja-se dar foco à ações preventivas  que devem ser adotadas  por

esses profissionais para contribuir na redução dos riscos aos quais eles estão expostos devido

à alta exposição actínica e a chance de desenvolverem o câncer de pele.

Em relação ao perfil dos pescadores, observa-se que ocorre uma predominância de

baixa escolaridade e até analfabetismo nesta categoria profissional. Em estudo realizado por

Dall’oca (2004) com 60 pescadores observou-se que 5% dos entrevistados eram analfabetos e

91,7%  possuíam  apenas  o  ensino  fundamental  incompleto.  Dessa  forma,  entende-se  ser

fundamental a implementação de ações educativas participativas em saúde, que favoreçam a

construção  com  esses  trabalhadores  de  um  saber  sobre  câncer  de  pele,  suas  formas  de

apresentação e a prevenção da doença, já que sabe-se que a possibilidade de cura é de 90% e

95%, se tratada precocemente (BRASIL, 2001).

Para o desenvolvimento do estudo, optou-se por uma aproximação com os preceitos da

educação popular em saúde, que busca trabalhar pedagogicamente, o homem e grupos sociais,

fomentando  formas  coletivas  de  aprendizado  e  investigação,  de  modo  a  promover  o

crescimento da capacidade de análise crítica sobre a realidade e a ampliação das estratégias de

luta e de enfrentamento (VASCONCELOS & CRUZ, 2013). Segundo esses estudiosos, um

elemento fundamental desta prática educativa é o fato de tomar como ponto de partida do

processo  pedagógico  o  saber  prévio  das  classes  populares.  Durante  a  vida  essas  pessoas
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adquirem um entendimento e um conhecimento próprio, que servem como matéria prima da

Educação Popular. 

A valorização do saber popular permite que o educando sinta-se reconhecido e tenha

mais liberdade em suas práticas, já que, não se reproduz a passividade usual dos processos

pedagógicos  tradicionais.  A Educação Popular  enfatiza  não o  processo  de  transmissão  de

conhecimento,  mas  a  ampliação  dos  espaços  de  interação  cultural  e  negociação  entre  os

diversos atores envolvidos em determinado problema social para a construção compartilhada

do conhecimento e da organização política, necessários a sua superação. Ao invés de objetivar

difundir conceitos e comportamentos considerados corretos, procura problematizar, em uma

discussão aberta, o que está incomodando. (VASCONCELOS & CRUZ, 2013)

A pesquisa justifica-se devido à  população de pescadores  em geral  ainda ser pouco

estudada, no que diz respeito às questões de saúde e riscos ocupacionais, sendo evidenciado

por meio de um levantamento realizado sobre as atuais discussões no campo da saúde sobre

esta temática como o foco no risco ocupacional, devido à alta exposição actínica. 

Dessa forma, foi realizada uma busca nos seguintes bancos de dados da Biblioteca

Virtual  de  Saúde  (BVS):  Lilacs,  BDENF,  IBECS  e  Medline,  e  no  portal  de  dados

internacional  PUBMED,  utilizando  os  seguintes  descritores  Neoplasias  Cutâneas  (Skin

Neoplasms);  Educação  em  Saúde  (Health  Education);  Enfermagem  (Nursing);  Raios

ultravioleta  (Ultraviolet  Rays);  Trabalhadores  (Workers);  Educação  da  População

(Population  Education),  e  a  palavra-chave  Pescadores  (Fisherman),  visto  que  esse  não é

descritor  em  ciências  da  saúde  (DeCS),  acrescentando  o  indicador  booleano  AND,  que

possibilita acessar artigos que pertençam à interseção entre os diferentes descritores.

A pesquisa  ocorreu  no  modo  de  busca  integrada  avançada,  por  título,  resumo  e

assunto, e o período para a coleta dados foi de dezembro/2013 a fevereiro/2014. Os critérios

de  inclusão  foram:  artigos  publicados  em português,  inglês  e  espanhol;  textos  completos

disponíveis  online;  artigos  que  abordassem  somente  as  neoplasias  de  pele  do  tipo  não

melanoma relacionadas à exposição actínica; que abordassem pesquisas com jovens e adultos;

e que tivessem sido publicados no período entre 2003 a 2013, visto que nos últimos 10 a 15

anos ocorreu um aumento exponencial na prevalência de câncer de pele em todo o mundo,

aumentando  a  quantidade  de  literatura  de  pesquisa  sobre  o  câncer  de  pele,  (KEENEY,

MCKENNA,  FLEMING  et  al,  2009).  Os  critérios  de  exclusão  utilizados  foram:  artigos

publicados na íntegra online mediante pagamento; artigos que abordassem o câncer de pele

melanoma  exclusivamente,  tratamentos  cirúrgicos;  e  pesquisas  realizadas  com  crianças  e

adolescentes.
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A associação de descritores para a realização da busca nas bases de dados se deu da

seguinte  forma:  Educação  em  Saúde  AND  Neoplasias  cutâneas;  Enfermagem  AND

Neoplasias  cutâneas;  Trabalhadores  AND Neoplasias  cutâneas;  Trabalhadores  AND Raios

ultravioleta; Educação da População AND Neoplasias cutâneas e Pescadores AND Neoplasias

cutâneas.  Para  a  seleção  dos  artigos  foi  realizada  leitura  flutuante  de  todos  aqueles  que

atenderam aos critérios de inclusão, onde se obteve um total de 33 artigos no portal da BVS, e

54 no portal PUBMED, totalizando 87 artigos. 

Após leitura crítica e reflexiva das referências selecionadas, foram excluídos 7 artigos

da busca feita na BVS e 9 artigos da busca na PUBMED, devido ao distanciamento do tema,

obtendo um novo total  de 71 artigos.  Trinta  e sete (37) artigos foram excluídos devido à

repetição nos portais de pesquisa (BVS e PUBMED), nas bases de dados (Lilacs, Medline,

Bdenf e Ibecs), ou na busca por descritores, revelando então uma amostra final de 34 artigos

selecionados.

No processo de seleção das referências foi possível constatar uma predominância de

publicações sobre o câncer de pele melanoma e sobre as formas de tratamentos cirúrgicos.

Observou-se uma escassez de publicações sobre o câncer de pele não melanoma, focado na

prevenção e no risco ocupacional de profissões exercidas ao ar livre, assim como a ausência

de  produções  dentro  dos  critérios  de  inclusão,  ao  realizar  a  busca  com a  palavra-chave

‘pescador’ associado com o descritor ‘neoplasias cutâneas’. 

O gráfico 1, abaixo, ilustra a distribuição das publicações de acordo com o ano de

publicação.

Gráfico 1: Distribuição das produções de acordo com o ano de publicação, 2014.
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Pode-se observar  um crescimento  recente  nas  produções  com o avançar  dos  anos,

porém, com um decréscimo significativo no último ano. Este crescimento exponencial se deve

ao aumento da incidência de câncer de pele nos últimos anos e a designação como evidente

problema de saúde pública em nível mundial. 

Em  relação  à  essência  do  conteúdo  se  destacaram,  em ordem  de  percentualidade

decrescente, o conhecimento e comportamentos de proteção solar dos profissionais ao ar livre

com 29,4% (10 artigos); o conhecimento e comportamentos de proteção solar da população

com 20,5 % (7 artigos); as intervenções educativas no ambiente de trabalho para profissionais

ao ar livre com 17,06% (6 artigos); as intervenções educativas para a população com 8,8%  (3

artigos);  incidência  do  câncer  de  pele  em  trabalhadores  com  5,8%   (2  artigos);  o

conhecimento  de  docentes  e  discentes  de  Enfermagem  quanto  às  formas  preventivas  do

câncer de pele com 2,9% (1 artigo); características diferenciais do câncer na pele negra com

2,9%  (1 artigo); rastreamento do risco do câncer de pele ocupacional com 2,9%  (1 artigo);

custo  de  prevenção  do  câncer  de  pele  com  2,9%  (1  artigo);  neoplasias  ocupacionais  e

carcinógenos com 2,9%  (1 artigo) e radiação solar e câncer de pele com 2,9%  (1 artigo). 

Por  meio  desse  levantamento  é  possível  observar  que  do  total  de  34  publicações

encontradas apenas 9 referem-se a intervenções educativas que foram realizadas, sendo dessas

9 apenas  6 realizadas  com profissionais que apresentam risco para o desenvolvimento do

câncer de pele.

A construção do conhecimento, em relação à promoção da saúde, é um processo que

necessita ser realizado de forma constante tendo a participação individual e coletiva, seja no

ambiente familiar, no grupo de trabalho, nos grupos sociais, nas comunidades ou até mesmo

nas organizações sociais (CEGANO; SIQUEIRA; CÉZAR VAZ, 2005). 

Dessa forma,  dentre  os profissionais  que desempenham um significativo papel  nas

relações  entre  seres  humanos,  sociedade,  pesquisa  e  saúde,  educação,  encontra-se  o

enfermeiro, que tem como uma de suas funções, promover ações educativas, seja no âmbito

individual ou no coletivo, considerando os problemas que envolvem a saúde, oportunizando

com  isso,  a  promoção  de  saúde  e  prevenção  de  doenças.  (OLIVEIRA,  ANDRADE  E

RIBEIRO, 2009)

Sendo  assim,  o  estudo  tem  como  objeto  a  prática  educativa  de  enfermeiras  com

pescadores sobre câncer de pele, orientada pelos preceitos da educação popular em saúde. 

A pesquisa mostra-se relevante social e cientificamente, uma vez que contribuiu para o

aumento do conhecimento destes pescadores sobre o câncer de pele, assim como por meio da

divulgação dos resultados obtidos, fomentou a discussão sobre a relação do câncer de pele e a
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exposição excessiva ao sol.  Essa investigação também evidenciou a utilização da educação

popular  como estratégia  de promoção da saúde,  além de  apontar  para  novos cenários  de

atuação da enfermeira e demais profissionais de saúde.

Este estudo está vinculado a um projeto contemplado pelo edital Casadinho/ Procad

intitulado: “Inovação em Enfermagem no Tratamento de Lesões Tissulares – sistematização,

inclusão tecnológica e funcionalidade”,  com coordenação e participação de professores da

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) / Universidade Federal Fluminense

(UFF).  Tal  proposta  visa  à  implantação  de  cooperação  acadêmica  entre  o  programa  de

Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da EEAAC/UFF com o programa

consolidado  de  Pós-Graduação  em  Enfermagem  na  Saúde  do  Adulto  da  Escola  de

Enfermagem da Universidade de São Paulo.

Diante da problemática exposta as seguintes questões que nortearam o estudo foram:

1- Qual o conhecimento de pescadores da Colônia de Jurujuba a respeito do câncer de

pele?

2- De que forma a prática educativa em saúde pode instrumentalizar os pescadores

com vistas à prevenção de neoplasias cutâneas?

Objetivo Geral

 Desenvolver prática educativa,  orientada pelos preceitos  da educação popular em

saúde, com pescadores da colônia de Jurujuba, do município de Niterói-RJ, no que tange ao

câncer de pele.

Objetivos Específicos

1- Descrever o conhecimento prévio desses pescadores a respeito do câncer de pele.

2-  Discutir  a  repercussão da  prática  educativa  em saúde de  enfermeiras  com essa

população específica, tendo em vista o câncer de pele não melanoma.
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1. REVISÃO DE LITERATURA

Nesta etapa da pesquisa considerou-se importante trazer alguns conceitos relevantes

obtidos através da revisão de literatura que norteiam o olhar sobre o objeto de estudo e os

temas emergentes.

1.1 Radiação Ultravioleta: aspectos fundamentais

Segundo  Aguilera,  Higueras,  González  et  al  (2011),  a  radiação  solar  no  topo  da

atmosfera contém uma quantidade significativa de radiação ultravioleta (RUV), que possui

comprimento menor do que o da luz visível, porém com mais energia. Dentro desta região

ultravioleta  encontram-se  três  diferentes  categorias  cujos  limites  são  definidos  pelo
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comprimento  de suas  ondas  que  são caracterizadas  principalmente  por  sua capacidade  de

afetar organismos vivos:

 A radiação UVA (cuja onda possui comprimento de 315-400 nm – onda longa) é a

que possui menor energia dos três tipos de radiação, porém é a que atinge a superfície da terra

em maior proporção.
 A radiação  UVB (280-315 nm de  comprimento  de  onda –  onda  média)  atinge

menos a superfície da terra do que a radiação UVA, pois parte dela é absorvida na atmosfera.
 A radiação UVC (comprimento de onda entre 100-280 nm – onda curta), é a que

possui maior parte de energia, é completamente absorvida pela atmosfera, não atingindo a

superfície da Terra.
Barboza, Giacon, Trovó et al (2008) explicam que os raios UVA caracterizam a maior

parte do espectro da radiação ultravioleta sendo capazes de manter sua intensidade constante

durante todo o ano. Por serem os mais longos atingem áreas mais profundas da pele e são

responsáveis por produzir alterações como: manchas, fotoenvelhecimento e câncer. Os raios

UVB são os de ondas médias, e têm menor poder de penetração na pele do que os raios UVA,

porém, têm um potencial nocivo muito mais importante para a pele. São responsáveis pela

vermelhidão, por queimaduras após a exposição solar e também pelas neoplasias de pele. Sua

incidência é maior no verão, em altas altitudes e próximos à linha do Equador. Os raios UVC

são os mais perigosos, porém são absorvidos pela camada de ozônio antes que cheguem a

Terra. 

 Barboza,  Giacon,  Trovó et  al  (2008) explicam que a intensidade  da radiação UV

depende,  em grande parte,  da hora do dia,  estação do ano e  latitude.  Aguilera,  Higueras,

González et al (2011), corroboram esta afirmativa, explicando que a altitude influencia, pois a

cada 1.000 metros de aumento de altitude, a intensidade da radiação UV aumenta entre 10 e

12%; já a latitude, quanto mais próximo estiver do Equador, mais forte será a radiação UV. Os

reflexos  no  chão  ou em certas  superfícies  também interferem,  pois  as  superfícies  podem

refletir ou dispersar a radiação UV em graus variáveis, por exemplo, a neve pode refletir até

80 % da radiação UV, enquanto a areia seca da praia cerca de 15%, já a espuma da água do

mar cerca de 25%. A água também interfere na intensidade da radiação UV, pois cerca de 95%

da radiação UV penetra na água e até 50% vai até uma profundidade de 3 metros (destaque

importante contra a falsa segurança oferecida por estar na água em períodos de verão. 

Barboza,  Giacon,  Trovó  et  al  (2008),  em  artigo  explanam  quanto  à  localização

geográfica  do  Brasil,  explicando  que  grande  parte  de  sua  superfície  demográfica  está

localizada  entre  o  Trópico  de  Capricórnio  e  o  Equador,  recebendo,  portanto,  mais
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intensamente  os  raios  solares  devido à  proximidade ao sol.  Nesta  região os  raios  solares

incidem em um ângulo mais perpendicular, tornando o Brasil, enquanto país tropical e com

maior área intertropical, um dos mais ensolarados do planeta. 

A camada de ozônio da estratosfera localiza-se a 50 km acima da superfície terrestre e

protege a Terra. É um gás presente na atmosfera superior, criado a partir do oxigênio por ação

da radiação solar UVC. O ozônio absorve uma parte da radiação UVB, o que faz com que ele

se reverta em oxigênio novamente, havendo um equilíbrio entre a produção e a destruição de

ozônio. A absorção de toda a radiação UVC e parte da UVB nesse processo impede que uma

grande parte das radiações danosas como a UVC atinjam a superfície da Terra (BARBOZA,

GIACON, TROVÓ et al, 2008).

Algumas substâncias químicas e certos gases, predominantemente derivados sintéticos

do cloro e do flúor, usados nos aerossóis e nos gases de refrigeração, são capazes, quando

liberados na atmosfera, de alterar o equilíbrio do ozônio, pois promovem a sua inativação. Um

aumento na transmissão da radiação solar dos raios UVB vem ocorrendo devido à degradação

antropogênica do ozônio estratosférico. O principal dano acarretado pela UVB em sistemas

biológicos é em nível de DNA celular (BARBOZA, GIACON, TROVÓ et al, 2008).

A  radiação  UVB  é  a  principal  causa  responsável  pelo  bronzeamento  e  pelas

queimaduras de pele, além de influenciar o sistema imunológico. Por outro lado, está ligada à

absorção  de  vitamina  D  pelo  organismo,  responsável  pelos  níveis  de  cálcio  e  fósforo

orgânicos,  fundamentais  à  saúde  humana.  No  entanto,  para  absorção  da  vitamina  D  são

necessários,  no máximo,  15 minutos  de exposição  diária  ao sol  em horários  adequados e

exposição apenas das áreas do rosto e braços (BARBOZA, GIACON, TROVÓ et al, 2008).

O Índice Ultravioleta  (IUV) é uma unidade de medição de níveis  de radiação UV

relativos aos seus efeitos sobre a pele humana, isto é, mede a capacidade que os raios UV

induzem  a  formação  de  eritema  cutâneo  (AGUILERA,  HIGUERAS,  GONZÁLEZ  et  al,

2011). Segundo o Laboratório de Luz Ultravioleta, da Pontifícia Universidade Católica (PUC)

Minas, o Índice UV foi criado com o intuito de oferecer ao público uma forma simples e

objetiva de se informar e se proteger da radiação UV de origem solar.  Esse índice é um valor

inteiro a partir de 0 (zero) que indica o grau de exposição à radiação UV em termos de efeito

de eritema que uma pessoa de pele branca estaria sujeita ao se expor diretamente ao Sol.

Aguilera,  Higueras,  González  et  al  (2011),  definem  este  eritema  como  a  vermelhidão

observável  na  pele  humana  que  ocorre  imediatamente  pela  dose  eficaz  de  radiação

ultravioleta, sem uma exposição prévia. 
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Contudo, as pessoas são de raças diferentes. Cada uma tem um tipo característico de

pele, sendo que cada tipo responde de maneira específica a um dado nível de exposição ou

Índice UV. A pele humana possui um pigmento denominado melanina que absorve a radiação

UV. Quanto mais escura é a pele, maior é a capacidade dela de absorver a radiação e evitar o

eritema.  É por isso que pessoas de cor negra são mais resistentes  ao desenvolvimento de

eritema numa exposição ao Sol (LLUV, PUC MINAS, 2013).

Costuma-se fornecer o Índice UV para o meio-dia, momento de máxima incidência da

radiação solar num dia de céu claro (céu azul, sem nuvens, fumaça ou poeira no ar) (LLUV,

PUC MINAS). Na figura 1 são mostrados os valores do Índice UV e suas respectivas cores de

identificação.  Para  valores  superiores  a  10,  representados  na  tabela  pelo  símbolo  11+,  o

intervalo  de  tempo necessário  para  desenvolver  um eritema  se  torna  muito  pequeno.  Por

exemplo,  num dia  em que  o  Índice  UV é  igual  a  10  uma  pessoa  de  pele  branca  pode

desenvolver um eritema em apenas 6 minutos de exposição ao Sol. Como a radiação UV tem

efeito acumulativo no organismo humano, qualquer exposição sempre se somará às anteriores

por menor que seja. Assim, a pouca exposição ao Sol, mesmo que por um período de tempo

inferior ao necessário para o desenvolvimento de um eritema, não é uma garantia de que se

estará livre dos demais efeitos nocivos da radiação UV (LLUV, PUC MINAS, 2013).

Figura 1: Valores do índice UV e suas respectivas cores de identificação. Fonte: LLUV- Laboratório de Luz

Ultravioleta. PUC Minas, 2013.

A Figura 2 mostra as diferentes classificações em relação aos valores do Índice UV,

representando a taxa de exposição aos raios UV, dividindo em baixa, moderada, alta, muito

alta e extremamente alta e o código de cores para cada categoria.
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Figura 2: Categorias de Exposição, intervalos e códigos de cores do IUV. Guia prático. Organização Mundial da

saúde, 2003. Fonte: Aguilera et al, 2011.

Segundo  os  autores  Meyer,  Silva  e  Carvalho  et  al.  (2012),  o  índice  de  radiação

ultravioleta é considerado extremo pela Sociedade Brasileira de Dermatologia,  tornando-se

uma  preocupação  cada  vez  mais  importante  para  a  saúde  pública,  devido  ao  risco  de

queimaduras na pele (eritema), fotoenvelhecimento precoce e, principalmente, de câncer de

pele. Segundo diversas pesquisas, uma das maneiras de proteger a pele da ação da RUV e de

seus efeitos deletérios é por meio da utilização de substâncias químicas farmacologicamente

preparadas,  que  absorvem, refletem e refratam a RUV, protegendo o tecido  epidérmico e

dérmico  dos  efeitos  da  radiação.  Esse  efeito  é  denominado  de  fotoprotetor,  sendo  de

importância fundamental para a prevenção do envelhecimento precoce e do câncer de pele. 

1.2 O Câncer de Pele não Melanoma: um problema de saúde pública

Câncer de pele é definido pelo crescimento anormal e descontrolado das células que

compõem a pele  (EID & ALCHORNE, 2011).  É comumente  divido em não melanoma e

melanoma,  sendo  o  primeiro  o  mais  incidente  no  país,  sendo  responsável  por,

aproximadamente 1/5 dos casos novos de câncer. Porém, por apresentar altos índices de cura,

sua taxa de mortalidade é uma das mais baixas (INCA, 2002). O tipo não melanoma tem

grande  importância  epidemiológica  e  passou  a  ser  motivo  de  preocupação  pelo  seu

crescimento exacerbado (BORSATO & NUNES, 2009).

Oliveira, Glauss e Palma (2011) explicam que por a pele ser um órgão heterogêneo o

câncer de pele pode apresentar neoplasias de diferentes linhagens, pois dependem da camada

de células que foi afetada. Os mais comuns são os carcinomas basocelulares, que se formam

em  células  basais  da  epiderme,  e  o  carcinoma  espinocelular  que  se  forma  em  células

escamosas, que formam a superfície da pele (EID & ALCHORNE, 2011).

Segundo  Azulay  et  al  (2008)1 apud  Oliveira  e  Palma  (2011),  os  carcinomas

basocelulares  (CBC),  são  responsáveis  por  70%  dos  diagnósticos  de  câncer  de  pele,  e

incidem,  preferencialmente,  em  adultos  acima  de  30  anos  de  idade;  os  carcinomas

espinocelulares (CEC), que abrangem 20% dos casos, ocorrem com mais frequência no sexo

masculino e no adulto idoso. O CBC é a neoplasia maligna de melhor prognóstico, visto que

1*Azulay RD. Dermatologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2008. p.556-63,572-80,719-33.
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apresenta  crescimento  muito  lento,  com  capacidade  invasiva  localizada,  sem  originar

metástases. A localização preferencial é a região cefálica, sendo 27% desses casos na região

nasal, seguida do tronco e, posteriormente, dos membros. A lesão mais característica do CBC

é  a  pérola,  ou  seja,  lesão  papulosa  translúcida  e  brilhante  de  coloração  amarelo-palha;

podendo  sangrar  e  formar  crosta,  ou  como  uma  placa  seca,  áspera  e  que  descama

constantemente,  sem  cicatrizar  (INCA,  2008).  O  CEC,  por  sua  vez,  tem  capacidade  de

invasão local  e  de  metastatização,  que  varia  de  acordo  com a  lesão  que  lhe  deu origem

(mucosa, semimucosa ou pele, em ordem de gravidade). As áreas mais afetadas são as mais

expostas ao Sol,  como face e dorso das mãos (OLIVEIRA, GLAUSS & PALMA, 2011).

Apresenta-se mais como uma lesão vegetante e propensa a ulceração e infiltração dos tecidos

profundos (INCA, 2008). As figuras abaixo ilustram os diferentes tipos de neoplasias:

Figura 3: Foto A - Carcinoma basocelular. Fonte: dermatologia.net, 2015. Foto B - Carcinoma basocelular

Morfeiforme. Fonte: DermIs, 2015.

Figura 4: Foto C e D - Carcinomas Epidermóides ou Espinocelulares. Fonte: Fórum Saúde 24, 2015.

Nos dois casos, entre os principais fatores de risco encontra-se a exposição excessiva

ao Sol, principalmente, à radiação ultravioleta (UV). Segundo Sasson (2006)1 apud Oliveira,

Glauss e Palma (2011), alguns estudos têm advogado que os raios UV danificam o DNA e o

material genético, produz radicais livres, causa inflamações e enfraquece a resposta imune da

1 Sasson CS. Influência dos veículos cosméticos na permeação cutânea da associação de filtros solares e acetato 
de tocoferol [Dissertação]. Curitiba (PR): Universidade Federal do Paraná; 2006.
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pele.  Azulay et  al (2008)2 apud Oliveira,  Glauss e Palma (2011),  corroboram essa ideia e

acrescentam que há indução de mutações celulares e desenvolvimento de malignidades como

consequência da interação da radiação ultravioleta com a pele.

Enquanto  o  tipo  melanoma  está  fortemente  relacionado  a  episódios  intensos  de

exposição solar aguda resultando em queimadura solar, estima-se que 90,0% dos cânceres de

pele  não  melanoma  podem  ser  atribuídos  à  exposição  solar  associada  à  sua  exposição

cumulativa. Esta exposição normalmente inicia-se em fases precoces da vida, porém a média

de idade em que ocorre o desenvolvimento do câncer é de 60 anos, reforçando a relação do

fator cumulativo (BORSATO & NUNES, 2009).

Em relação aos sinais e sintomas, as queixas mais comuns relacionadas ao câncer da

pele,  que  são  as  manchas  que  coçam,  doem,  sangram  ou  descamam;  feridas  que  não

cicatrizam em 4 semanas; sinal que muda de cor textura, tamanho, espessura ou contornos;

elevação ou nódulo circunscrito e adquirido da pele que aumenta de tamanho e tem aparência

perolada, translúcida, avermelhada ou escura (INCA, 2002).

Além da  magnitude  do problema,  existem evidências  de tendência  de aumento  da

morbidade e mortalidade por câncer da pele, o que impõe sua consideração como problema de

saúde pública, mas de controle factível pela prevenção primária – proteção contra a exposição

excessiva à luz solar - e secundária, realizando diagnóstico precoce e tratamento oportuno

(EID & ALCHORNE, 2011).

1.2.1 O Câncer de Pele em Trabalhadores ao Ar Livre: um agravo frequente

Nos últimos dois séculos, as neoplasias de pele ocupacionais têm ocorrido devido à

exposição  industrial  de  homens,  mais  do  que  em  mulheres,  para  produtos  químicos

cancerígenos,  como  hidrocarbonetos  policíclicos  ou  arsênico.  Os  processos  industriais

melhoraram  seu  controle  limitando  esse  tipo  de  exposição,  mas  aqueles  indivíduos  com

ocupações ao ar livre ainda estão expostos à radiação solar ultravioleta, sem que isso seja

reconhecido como um risco industrial (GAWKRODGER, 2004).

De acordo com Barboza, Giacon, Trovó et al. (2008), profissionais que trabalham em

atividades ao ar livre, como pescadores, agricultores e salva-vidas, possuem aproximadamente

20 vezes mais probabilidade para desenvolver doenças na pele, em relação às pessoas que

evitam essa  exposição  prolongada.  Em uma pesquisa  realizada  em Iowa,  EUA,  com 148

trabalhadores  de  rodovias,  60% relataram exposição  solar  diária  entre  7  e  10h (STOCK,

GERRARD, GIBBONS, 2009).

2
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A exposição de forma intermitente é um fator importante nos tipos melanoma e CBC,

diferentemente  do  CEC,  cuja  exposição  continuada  é  mais  relevante.  Contudo,  tem sido

considerado que a exposição cumulativa e excessiva durante os primeiros 10 a 20 anos de

vida aumenta muito o risco de câncer de pele (OLIVEIRA, GLAUSS & PALMA, 2011).

Diante a grandeza deste problema, e a importância do meio de trabalho como uma das

formas  de  se  expor  a  fatores  de  risco,  o  Ministério  da  Saúde,  por  meio  da  Portaria  nº

777/2004, instituiu o câncer  ocupacional  como um dos agravos de notificação obrigatória

(BORSATO & NUNES, 2009). Porém, Ferreira, Nascimento e Rotta (2011) explicam que,

embora os dados epidemiológicos evidenciem esta neoplasia como a de maior incidência no

Brasil, ainda existe uma reconhecida subnotificação reconhecida pelo próprio Ministério da

Saúde, constituindo como um grave problema de saúde pública, visto que, apesar da baixa

letalidade,  em  alguns  casos  pode  levar  a  deformidades  físicas  e  ulcerações  graves,

consequentemente, causando sofrimento e onerando os serviços de saúde.

Assunção  (2003)  explica  que,  em  geral,  as  abordagens  dos  fenômenos  de  saúde

relacionados  ao  trabalho  continuam  apoiando-se  na  ideia  de  uma  passividade  dos

trabalhadores  face  às  condições  de  trabalho  adversas.  Todavia,  os  problemas  de  saúde

ocupacional  podem  ser  analisados  sob  um  novo  ângulo,  se  consideramos  que,  em  uma

situação de trabalho, a nocividade está presente quando a organização do trabalho diminui as

possibilidades do trabalhador evitar a exposição ao fator de risco (formalmente reconhecido

ou não).

Isso realça a importância de trabalhadores ao ar livre conhecerem os riscos e as formas

preventivas do câncer de pele, visto que este grupo populacional protege-se pouco do sol, e

possui  pouca  visibilidade  demonstrada  pelos  estudos  atuais  sobre  a  temática,  já  que  foi

possível  observar  que  a  maioria  dos  estudos  de  intervenção  de  raios  UV é  dirigida  para

pessoas que se bronzeiam por opção (por exemplo: na praia ou em cabines de bronzeamento)

e baseiam-se no pressuposto de que a aparência é a principal motivação para a exposição aos

raios  UV.  Este  pressuposto  é  questionável  para  pessoas  cujos  empregos  exigem  que  se

exponham ao sol (STOCK, GERRARD, GIBBONS, 2009).

Estes mesmo autores explicam que, apesar de evitar a exposição aos raios UV ser o

ideal,  isso  não é  viável  para  a  maioria  dos  trabalhadores  ao  ar  livre,  assim,  aumentar  a

proteção  solar  consiste  na  melhor  solução.  Desta  forma,  ações  educativas  com  esses

trabalhadores devem reforçar o uso de chapéus, óculos escuros e roupas leves com mangas

longas (BARBOZA, GIACON, TROVÓ ET AL., 2008).
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1.2.2 Protetor Solar: prevenindo o câncer de pele

Meyer, Silva, Carvalho et al. (2012) declaram que outro modo de proteger a pele da

ação  da  RUV  e  de  seus  efeitos  deletérios  é  por  meio  da  utilização  de  substâncias

farmacológicas, que absorvem, refletem e refratam a RUV, protegendo a epiderme e a derme.

Esse  efeito  é  denominado  de  fotoprotetor,  sendo  fundamental  na  prevenção  do

envelhecimento e do câncer de pele. O uso do protetor solar é uma das medidas preventivas

que devem ser implementadas entre os trabalhadores, tendo em vista que o filtro solar faz

parte  dos  equipamentos  de  proteção  individual  para  protetores  da  pele  (AGUILERA,

HIGUERAS, GONZÁLEZ, 2011).

Os filtros solares podem ser químicos (absorvem os raios UV) ou físicos (refletem os

raios UV). É comum a associação de filtros químicos e físicos para se obter um filtro solar de

Fator de Proteção Solar (FPS) mais alto. (site: dermatologia.net)  O FPS é uma medida de

laboratório que indica a efetividade do filtro solar. Quanto mais alto o valor do FPS, maior a

proteção que o filtro solar oferece contra raios UVB. Segundo Aguilera, Higueras, González

et al (2011), o FPS indica a relação entre o tempo que a pessoa pode se expor à luz solar

usando filtro solar antes de se queimar e o tempo que ela pode ficar exposta à luz solar sem se

queimar sem utilizar nada. Isto é, se um indivíduo cujo tempo de exposição de sol para se

queimar é de 20 minutos, usar um protetor solar com FPS 15, a proteção dele ao sol deverá

ser de 15 vezes mais sem se queimar (um total de 300 minutos ou 5 horas). 

No entanto,  esses dados devem ser vistos com cautela,  pois inicialmente devem-se

respeitar as instruções dadas pelo fabricante do produto e estar atento para os fatores que

interferem  nessa  ação,  como  o  tipo  de  pele  do  usuário,  quantidade  que  é  aplicada  e  a

frequência de reaplicação, quantidade do produto que é absorvida pela pele, e dissipação do

produto por água, areia e até mesmo suor (AGUILERA, HIGUERAS, GONZÁLEZ ET AL,

2011). Barboza, Giacon, Trovó et al (2008) corroboram a ideia explicando também que um

filtro solar com FPS 15, por exemplo, bloqueia a maior parte dos raios UV e o aumento do

FPS aumenta  pouco  o  bloqueio  destes  raios.  No entanto,  o  tempo  em que  o  filtro  solar

continuará  a  absorver  os  raios  UV  será  maior  quanto  maior  for  o  FPS,  diminuindo  a

frequência de aplicação. 

Meyer,  Silva  e  Carvalho  (2012)  defendem  que  o  nível  de  conscientização  da

população, principalmente dos trabalhadores ao ar livre é de fundamental importância para o

uso correto do FPS, visto que os indivíduos com maior dificuldade de compreensão fazem um
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uso errôneo do produto, o que dificulta o aproveitamento das potencialidades dos seus efeitos.

Proteção inadequada surge se o fator de fotoproteção é muito baixo quando comparada à

duração ou intensidade  da  exposição  solar  e  quando quantidade  insuficiente  ou nenhuma

aplicação é feita antes da fotoexposição (LUCENA, COSTA, SILVEIRA et al, 2012).

Duffy,  Ronis,  Waltje  et  al  (2013) destacam as  várias  barreiras  ao  uso  de  medidas

preventivas fotoprotetoras, como a crença comum de que as pessoas com a pele mais escura

(pardos e negros) não correm o risco de ter  câncer  de pele,  não sendo necessário utilizar

medidas  de  proteção;  o  incômodo  que  o  protetor  solar  causa  na  pele  e  o  desconforto

ocasionado pelas mangas compridas que são desconfortáveis no calor. Os autores destacam

também um fator cultural como barreira, que está presente entre os homens, que constitui na

maior parte das vezes a maioria  dos trabalhadores  ao ar livre,  que é a questão de eles se

sentirem menos masculinos ao utilizar o protetor solar, principalmente quando estão juntos de

outros homens. 

1.3 O Agir Educativo da Enfermeira: uma outra estratégia de prevenção do câncer de

pele

Evidências científicas indicam que o rastreamento populacional para o câncer de pele

por  meio  do autoexame ou do exame clínico  não reduziu  a  mortalidade  por  este  câncer.

Entretanto, o exame clínico da pele deve fazer parte do exame físico de rotina, mesmo que a

queixa principal do paciente não esteja localizada na pele. Especial atenção deve ser dada aos

indivíduos  de  pele  clara,  trabalhadores  rurais,  pescadores  e  outros  profissionais  com alta

exposição à luz solar (INCA, 2002).

Dessa forma, o uso de medidas fotoprotetoras é a principal forma de prevenção desta

doença.  Diante  disso,  fica  evidente  a  importância  de  se  realizar  atividades  educativo-

participativas com esses trabalhadores, sobre a importância do uso de protetores solares. Além

disso, é sempre bom reforçar que a cabeça deve ser protegida por bonés ou chapéus e óculos

escuros com proteção UV, e o corpo coberto com roupas confortáveis e leves, com mangas

longas (BARBOZA, GIACON, TROVÓ et al, 2008).

Desta  forma,  entende-se  ser  de  fundamental  importância  estudos  sobre  o

conhecimento e comportamentos protetores contra os raios ultravioletas e o câncer de pele

deste grupo específico de trabalhadores. Entende-se que o enfermeiro, que tem como uma de

suas funções a educação em saúde, deva buscar orientar este grupo populacional específico a

fim de minimizar  tais  riscos. Neste sentido,  este profissional deve buscar aprimorar  a sua
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qualificação e aprofundar o seu conhecimento sobre os diferentes tipos de câncer de pele,

melanoma e não melanoma, assim como manifestações clínicas e medidas preventivas, visto

que este conteúdo é pouco enfatizado durante os cursos de graduação de enfermagem.

O enfermeiro pode atuar em diversos níveis de atenção à saúde para prevenir o câncer

de  pele,  desenvolvendo  ações  de  planejamento,  coordenação  e  execução,  que  incluirão

assistência  de  enfermagem,  educação  popular  e  profissional.  A atuação  do enfermeiro  na

prevenção primária deverá estar voltada para a redução da exposição da população a fatores

de risco de câncer, tendo como objetivo diminuir a ocorrência dessa patologia, por meio da

promoção  da  saúde,  proteção  específica  e  reorientação  de  atitudes  e  hábitos  (SIMÕES,

SOUZA, SHOJI et al, 2011). 

Esse profissional deve também atuar no desenvolvimento de ações que permitam o

diagnóstico precoce da doença e seu tratamento imediato, melhorando a qualidade de vida e

diminuindo a mortalidade por câncer de pele (INCA, 2008). Simões, Souza, Shoji et al (2011)

afirmam que o enfermeiro  deve orientar  os  trabalhadores  a  protegerem-se das  superfícies

refletoras, como areia, neve, concreto e água; usar hidratantes corporais após a exposição ao

sol;  evitar substâncias que possam aumentar a sensibilidade ao sol, como limão e laranja;

utilizar chapéus, óculos escuros, camisa e boné; bem como orientar acerca da realização do

auto exame da pele, na busca de manchas pruriginosas, descamativas, que sangram; e pintas

ou sinais que mudam de tamanho, forma ou cor.

Além das orientações a serem dadas a esses trabalhadores acredita-se ser primordial

que exista a troca de saberes e experiências, visando sempre a autonomia de saberes desses

sujeitos, visto que qualquer população possui algum conhecimento prévio adquirido ao longo

de sua vida sobre determinado assunto.  Desta forma, essa troca de saberes subsidiando a

construção de uma saber mais estruturado, que perpasse entre o popular e o científico, poderá

finalmente consistir no mais potente instrumento de prevenção, o conhecimento.

Em um estudo, sobre o conhecimento de trabalhadores da construção civil  sobre o

câncer de pele, a mídia foi apontada como o principal meio de difusão de informações sobre

saúde.  A televisão  foi  citada  como principal  veículo  pelo  qual  esses  trabalhadores  obtêm

informações sobre a prevenção do câncer de pele (SIMÕES, SOUZA, SHOJI, et al. 2011)

Porém, tais autores afirmam que, de acordo com o resultado de uma pesquisa realizada em

2006, metade das reportagens divulgadas falava sobre a importância da prevenção do câncer

de pele, mas apenas 24,1% forneceram explicações sobre os métodos de prevenção, e em 93%

dessas  reportagens  não foram abordados  os  principais  sinais  e  sintomas  em cada  tipo  de

câncer.
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Apesar dos alertas da mídia a fotoproteção ainda não é realizada adequadamente pela

maioria  da  população.  Ações  nos  locais  de  trabalho  podem  ser  eficazes  na  redução  da

exposição  ao  sol  e  reorientação  de  comportamentos  dos  trabalhadores  ao  ar  livre,  porém

existem  poucos  relatos  de  intervenções  em  ambientes  de  trabalho  ou  com  resultados

consistentes (SIMÕES, SOUZA, SHOJI, et al. 2011). Barboza, Giacon, Trovó et al. (2008)

elucidam  que,  fatores  culturais,  conhecimento  insuficiente,  crenças,  religião,  irreverência,

excesso de confiança e descrédito, são aspectos que podem favorecer o desenvolvimento do

câncer  de  pele.  Garside,  Pearson,  Moxham  (2013),  corroboram  explicando  que  foram

evidenciadas,  em  estudo  internacional  de  revisão  sistemática,  crenças  incorretas  sobre  o

câncer de pele, onde o bronzeado apareceu como protetor ‘natural’ de danos à pele.

Em um estudo realizado com adultos maiores de 55 anos, embora a luz solar tenha

sido identificada pela maioria como a principal causa de câncer de pele, alguns participantes

tiveram a crença de que era contagioso ou causado por ingestão de comida oriental ou uso de

sabonete  perfumado  (GARSIDE,  PEARSON,  MOXHAM,  2013).  Estas  informações

destacam a relevância de profissionais da saúde estruturarem um programa de prevenção e

orientação, de acordo com a população assistida, adequando o conteúdo e vocabulário com a

origem  cultural  de  cada  indivíduo.  Desse  modo,  estarão  evitando  a  transmissão  de

informações equivocadas, que não serão compreendidas ou não ocasionaram transformações

dos sujeitos, visto que não terão significância, e por isso, não terão impacto na prevenção, no

diagnóstico precoce,  e por consequência na diminuição da morbimortalidade desta doença

(SIMÕES, SOUZA, SHOJI, et al. 2011).
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2. REFERENCIAL TEÓRICO E CONCEITUAL

2.1 Educação Popular: contexto histórico

O final da II Guerra Mundial trouxe para o mundo a vitória dos ideais democráticos,

dando ênfase ao movimento  pela  educação das massas.  Na medida em que se buscava o

progresso social  e  econômico  da nação,  tornava-se necessário pensar  em uma política  de

educação  de  base,  na  qual,  além  da  alfabetização,  a  população  tivesse  acesso  a  um

ajustamento social, ou seja, buscava-se a adaptação dos desfavorecidos ao mundo moderno

(PEREIRA & PEREIRA, 2010).

Os autores explicam que a atenção principal voltava-se para o homem do campo, que

até então só conhecia uma experiência basicamente rural. Desta forma, era preciso que ele

tivesse acesso a noções de leitura, escrita, convivência social e até mesmo de higiene, para

poder conviver com as exigências da vida moderna,  tornando-se, assim,  mais apto para a

produção e até mesmo para a defesa da nação.
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É importante ressaltar que neste momento a educação foi vista como pré-requisito para

a inserção plena dos sujeitos no mundo da produção, havendo uma institucionalização da

educação  de  adultos,  por  meio  da  articulação  entre  diversos  órgãos,  como  exemplo  a

UNESCO. Assim, houve diversas campanhas pela educação de adultos, e foi criado o Fundo

Nacional do Ensino Primário, objetivando que 25% dos recursos fossem aplicados no ensino

supletivo destinados para adolescentes e adultos analfabetos (MACIEL, 2011).

A autora explica que a educação, no contexto da ideologia neoliberal, estava sendo

vista, pelo viés da Economia, como formação do capital humano, assim seguiu-se um modelo

de  formação  de  sujeitos  produtivos  para  o  mercado,  constituído  pelas  competências

necessárias  à  empregabilidade.  A  preocupação  educativa  era  voltada  apenas  para  a

alfabetização  como  forma  de  promover  a  “cidadania”.  Na  verdade,  eram  iniciativas  de

educação criadas fundamentalmente para a classe trabalhadora e não com ela, o que nos leva

a pensar que eram medidas de dominação para atenderem às necessidades dos governos.

Pereira e Pereira (2010) elucidam que, na década de 50 alguns educadores iniciaram

um debate acerca da Educação de Jovens e Adultos (EJA), questionando se era apenas uma

transmissora de conteúdos ou uma possibilidade de difusão de ideias. Eles começaram a se

preocupar com o enfoque do trabalho, não querendo mais que fosse apenas um transmissor de

programas  pré-estabelecidos.  Para  esses  educadores,  uma  Educação  destinada  às  classes

populares não poderia ficar presa somente à transmissão de conteúdos, pois já pensava-se a

formação de pessoas críticas, conscientes.

Os  autores  informam  que,  no  final  da  década  de  50,  aconteceu  o  II  Congresso

Nacional  de  Educação  de  Adultos,  onde  educadores  manifestaram  diferentes  posições

relacionadas à nova perspectiva educacional. Esse período foi marcado por mobilizações em

favor da Educação Popular. Assim teve início à luta para mudança da visão preconceituosa

que se tem sobre o analfabeto, como um ser incapaz e deficiente. À frente desse movimento,

encontravam-se marxistas e cristãos.

Esse  processo  foi  se  afunilando  principalmente  na  luta  contra  o  preconceito  ao

analfabeto, juntamente com a luta pelo seu direito ao voto. Na ocasião ocorreu também uma

difusão dos ideais de Paulo Freire, em que a educação não poderia ser vista apenas como

ferramenta  para  a  transmissão  de  conhecimentos  e  reprodução  das  relações  de  poder

instituídas no capitalismo, como acontecia na Educação bancária, mas sim como uma ação

capaz de libertação e emancipação das pessoas (PEREIRA & PEREIRA, 2010).

Nesse sentido, a educação popular se configura e reconfigura como algo próprio à

história  da  Educação,  em  direção  oposta  à  ideologia  neoliberal,  buscando  atender  as
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necessidades  da  população  excluída,  os  princípios  da  formação  de  sujeitos  críticos,

conscientes e construtores de sua história (MACIEL, 2011).

Os autores Pereira & Pereira (2010), contam que na década de 60 começaram a brotar,

no  Brasil,  movimentos  voltados  para  a  promoção  da  cultura  popular,  dos  quais  Freire

participou ativamente. Como exemplo, citam o Movimento de Cultura Popular do Recife, do

qual foi um dos fundadores. 

Esse movimento tinha a intenção de aproximar as pessoas da cultura produzida pelo

povo,  e  pretendia  trabalhar  com  a  educação  e  cultura  popular.  Pretendiam  resgatar,  nas

pessoas, o seu potencial criador através de duas instituições básicas de educação e de cultura

popular: o “Círculo de Cultura” e o “Centro de Cultura”. Na primeira, instituíram debates de

grupo, ora em busca do aclaramento de situações, ora em busca de ação mesma, decorrente do

aclaramento das situações (FREIRE, 1967).

Outros movimentos também marcaram o período, como o Movimento de Educação de

Base  (MEB),  criado  pela  conferência  nacional  de  Bispos  do  Brasil  com  o  apoio  da

presidência,  fortalecendo o papel  da Igreja  Católica;  o  Centro Popular  de Cultura  (CPC),

criado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) em 1961, que utilizava a música, o teatro e

o cinema popular como espaço de formação política; além de campanhas do tipo “De pé no

chão também se aprende a  ler”,  que tiveram como objetivo  a alfabetização de crianças  e

adultos das classes populares (MACIEL, 2011).

Em 1963, Freire desenvolveu uma experiência em alfabetização de adultos na cidade

de Angicos, no Rio Grande do Norte. Nesse momento Paulo Freire aparece como principal

idealizador  de  uma  educação  que  proporcionasse  a  conscientização  do  analfabeto,  da

libertação “do oprimido que hospeda o opressor” por meio do movimento de cultura popular

(MACIEL, 2011).

Preocupado com o papel político da Educação e temendo que o trabalho com jovens e

adultos se transformasse em um processo de invasão cultural,  Freire propôs uma educação

para a liberdade. Essa experiência de alfabetização, a partir dos princípios da educação para a

liberdade,  procurava  superar  a  educação  domesticadora,  ou  “educação  bancária”,  pois,  a

Educação popular seria um espaço em que o homem ultrapassaria sua situação de homem-

objeto a homem sujeito-histórico transformador (PEREIRA & PEREIRA, 2010). 

Freire propunha a conscientização, que implica que ultrapassemos a esfera espontânea

de apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá como

objeto  cognoscível  e  na  qual  o  homem  assume  uma  posição  epistemológica.  Logo,  a
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educação, como prática da liberdade, é um ato de conhecimento, uma aproximação crítica da

realidade (FREIRE, 1979).

Por  entender  as  classes  populares  como detentoras  de  um saber  não valorizado  e

excluídas do conhecimento historicamente acumulado pela sociedade, Freire nos mostrou a

relevância de se construir uma educação a partir do conhecimento do povo e com o povo

provocando uma leitura da realidade na ótica do oprimido, que ultrapasse as fronteiras das

letras e se constitui nas relações históricas e sociais. Nesse sentido, o oprimido deve sair desta

condição de opressão a partir da fomentação da consciência de classe oprimida (MACIEL,

2011).

Pereira e Pereira (2010) comentam que, no período de 1964-1968, a instauração da

ditadura militar que culminou com o Ato Institucional n° 5, levou ao distanciamento total da

população do poder,  inibindo  qualquer  tipo  de  participação  popular  nele.  Dessa  forma,  a

ampliação  e  a  intensa  mobilização  dos  programas  de  Educação  popular  passaram  a  ser

ameaçadores para a nova ordem vigente. Para os militares, todas as ideias que vinham sendo

difundidas nos grupos de cultura e educação popular,  poderiam tornar o processo político

incontrolável; por isso, rotularam de subversivos todos que estavam engajados nessas formas

de atuação política.

Essa  repressão  violenta  atingiu  todos  os  movimentos  dos  trabalhadores

comprometidos com as causas populares. Intervenções militares aconteceram nos sindicatos e

nas universidades, visando à desarticulação e à desmobilização popular. Logo após o golpe

militar,  iniciou-se  o  processo  de  enfraquecimento  dos  grupos  de  Educação  popular.  Com

objetivos  políticos  de  silenciamento  dos  movimentos  de  Educação  popular,  em  1967,  o

governo militar cria o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), que fazia restrições

claras  à  concepção  político-filosófica  de  Paulo  Freire.  Esse  movimento  estimulava  o

individualismo e a adaptação à vida moderna, enfatizando a responsabilidade pessoal pelo

êxito  ou  fracasso  e  tentando  afastar  a  possibilidade  de  resistência  ao  modelo  instalado.

(PEREIRA & PEREIRA, 2010).

Os anos de 1970/1980 aparecem como um período de luta e resistência política, onde

os movimentos sociais se sobressaem como mobilizadores sociais pela democratização das

relações econômico-político-sociais no Brasil. O fim do período militar propiciou um novo

despertar dos movimentos sociais quando houve claramente uma disputa entre os projetos de

reestruturação social  e  educacional,  tanto  na ótica do capital  quanto  na dos trabalhadores

(MACIEL, 2011).
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Nesse sentido, segundo Maciel (2011), surge em São Paulo, Angra dos Reis e Rio de

Janeiro o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (Mova) – parceria estabelecida

entre  o  poder  público  Municipal  e  os  Movimentos  Sociais.  Por  meio  do  Partido  dos

Trabalhadores  (PT),  visa  garantir  o  direito  à  alfabetização  e  à  formação  de  sujeitos

conscientes das injustiças sociais e da necessidade de sua participação para a transformação

social. Pereira e Pereira (2010) complementam que o Mova tornou-se modelo de educação

popular e de alfabetização de adultos para muitas das secretarias municipais de educação de

governos progressistas e outras instituições educativas.

Dos  50  anos  da  experiência  de  alfabetização  de  Angicos,  aos  debates  atuais,  os

princípios  de  participação  popular  espalharam-se  e  passamos  a  conhecer  experiências

populares e participativas no campo da saúde, da assistência social, da cultura, bem como na

discussão sobre o orçamento dos municípios com gestões democráticas e populares. A partir

dessas  experiências,  diversas  são  as  ações  que  aconteceram  fora  e  dentro  da  escola  e

demonstraram que a Educação popular pode possibilitar a conscientização, a compreensão da

realidade, abrindo campos de ação concreta no mundo (PEREIRA & PEREIRA, 2010).

A relação entre a Educação Popular e a Saúde passa a se constituir,  de modo mais

claro, a partir das lutas sociais pela saúde como direito no movimento de Reforma Sanitária,

que trouxe para o debate a necessidade de superação das distâncias culturais entre população e

profissionais de saúde (DAVID & ACIOLI, 2010).

Anteriormente a esse período, algumas análises históricas sobre as práticas educativas

em saúde demonstram um processo de "domesticação" das classes subalternas decorrentes da

visão higienista e das políticas sanitárias desenvolvimentistas da primeira metade do século

passado,  justificando  a  permanência,  entre  os  profissionais  de  saúde,  de  um certo  "ranço

higienista" na sua prática educativa junto às classes populares (DAVID & ACIOLI, 2010). 

As campanhas sanitárias da Primeira República e a expansão da medicina preventiva

para  algumas  regiões  do  país,  a  partir  da  década  de  1940,  apresentavam  estratégias  de

educação em saúde autoritárias, tecnicistas e biologicistas, em que as classes populares eram

vistas  e  tratadas  como passivas  e  incapazes  de  iniciativas  próprias  (GOMES & MERHY,

2011). 

O  método  da  Educação  Popular,  sistematizado  por  Freire,  se  constituiu  como

norteador da relação entre intelectuais e classes populares, e contou com forte engajamento de

muitos profissionais de saúde, insatisfeitos com as práticas mercantilizadas e rotinizadas dos

serviços de saúde (VASCONCELOS, 2004).
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Vasconcelos  (2004)  elucida  que,  nos  anos  70,  junto  aos  movimentos  sociais

emergentes,  começaram  a  surgir  experiências  de  serviços  comunitários  de  saúde

desvinculados  do  Estado,  onde profissionais  de  saúde  aprendiam a  se  relacionar  com os

grupos populares, como por exemplo, o Movimento Popular de Saúde (MOPS), ocorrido em

São  Paulo,  que  buscou  ser  uma  assessoria  técnica  e  política  às  demandas  e  iniciativas

populares, bem como um instrumento de dinamização das trocas de conhecimento entre os

atores envolvidos. 

Assim, a participação de profissionais de saúde nas experiências de Educação Popular,

a  partir  dos  anos  70,  trouxe  para  o  setor  saúde  uma  cultura  de  relação  com  as  classes

populares  que  representou  uma  ruptura  com  a  tradição  autoritária  e  normatizadora  da

educação para saúde (VASCONCELOS, 2004).

Tais  práticas  educativas  começaram  a  ser  discutidas  durante  a  Conferência

Internacional  sobre  Cuidados  Primários  em  Alma-Ata  em  1978,  onde  governantes

identificaram a necessidade de se implementar ações educativas no âmbito da saúde pública

(JAHN, GUZZO, COSTA et al, 2012). No Brasil, em 1991, profissionais de saúde, líderes de

movimentos sociais e pesquisadores envolvidos em diversas experiências que se baseavam

nos princípios  da  educação popular  se  organizaram em torno da Articulação  Nacional  de

Educação Popular em Saúde, que foi constituída no I Encontro Nacional de Educação Popular

em Saúde, ocorrido em São Paulo (GOMES & MERHY, 2011).

A proposta era agregar o saber popular sobre os problemas de saúde, dando maior

visibilidade e ação para a educação popular. O movimento consiste em trazer, para o campo

da saúde, a contribuição do pensamento freireano, expressa numa pedagogia e concepção de

mundo  centrada  no  diálogo,  na  problematização  e  na  ação  comum  entre  profissionais  e

população (STOTZ, DAVID, WONG, 2005).

Mais  tarde,  em 1998,  a  Articulação passou a  ser  chamada de “Rede de Educação

Popular  e  Saúde”,  representando  um  importante  espaço  de  articulação  política,

proporcionando  a  troca  de  experiências  e  propostas  alternativas  para  a  dinâmica  de

funcionamento dos serviços de saúde (JAHN, GUZZO, COSTA et al, 2012).

No ano de 2003, a Rede de Educação Popular e Saúde, realizou encontros estaduais

que  culminaram em um encontro  nacional  no  qual  se  constituiu  a  ANEPS -  Articulação

Nacional  de Movimentos  e  Práticas  de Educação Popular  e  Saúde (GOMES & MERHY,

2011), instancia mediadora que tem atuado como interlocutora entre os movimentos e junto ao

nível governamental nas três esferas de governo (DAVID & ACCIOLI, 2010). 
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Nos últimos anos, o Ministério da Saúde tem participado através de setores específicos

para construção de políticas e incentivo a atividades no campo da educação popular em saúde,

e também foi criado um grupo de trabalho específico junto à Associação Brasileira de Pós-

graduação em Saúde Coletiva  (ABRASCO), órgão que congrega as entidades  acadêmicas

brasileiras que produzem no campo da saúde coletiva (GOMES & MERHY, 2011).

Especificamente em relação à enfermagem, um marco foi a experiência de capacitação

de  Auxiliares  de  Enfermagem  no  Projeto  de  parceria  entre  o  Ministério  da  Saúde  e  a

Organização  Pan Americana  da  Saúde (OPAS),  que  ficou  conhecido  como Projeto  Larga

Escala. Tal projeto foi baseado na Teórica Crítica e influenciou, nos anos seguintes, muitos

projetos  de  capacitação,  treinamento  e  reforma  curricular  da  enfermagem  (DAVID  &

ACCIOLI, 2010).

2.2 Educação Popular em Saúde: uma visão freireana

De acordo com Gadotti (2007), um dos princípios originários da educação popular tem

sido a criação de uma nova epistemologia, baseada no respeito pelo senso comum. Esta visão

que traz os setores populares em sua prática cotidiana, descobrindo a teoria presente na prática

popular, ainda não conhecida pelo povo, problematizando-a, incorporando-lhe um raciocínio

mais rigoroso, científico e unitário. 

Em  consonância,  David  e  Acioli  (2010),  elucidam  que  os  princípios  em  que  se

baseiam as ações e práticas da Educação Popular em Saúde são a busca do diálogo e da escuta

do outro; tomar como ponto de partida do processo pedagógico o saber anterior das pessoas,

acreditando que todos têm um conhecimento a partir de suas experiências e vivências, de suas

condições  concretas  de  existência;  atenção  e  viabilização  de  momentos  de  troca  de

experiências e construção de conhecimento entre o saber técnico e o saber popular,  o que

pressupõe  que  os  diversos  saberes  são  apenas  diferentes,  e  não  hierarquizados  e  que  a

experiência  vale  tanto  quanto  a  teoria.  Freire  (1967)  complementa  explicando  que  todo

aprendizado deve encontrar-se intimamente associado à tomada de consciência da situação

real vivida pelo educando.

Vasconcelos  (2004)  reforça  que  o  elemento  fundamental  consiste  em tomar  como

ponto  de  partida  do  processo  pedagógico,  o  saber  prévio  do  educando,  visto  que  esse

conhecimento  fragmentado  e  pouco  elaborado  consiste  na  matéria-prima  da  Educação
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Popular. Esta horizontalidade na construção de um saber é importante, pois vai contra ao que

propõem  o  “ensino  bancário”,  onde  se  transforma  o  educando  em  ‘vasilhas  vazias’,

recipientes sem conteúdo, que nada têm a acrescentar e necessitam ser cheios pelo educador, e

os conteúdos acabam por ser retalhos da realidade, desconectados da totalidade em que se

engendram, sem significação para os educandos (FREIRE, 1987).

Segundo  Vasconcelos  (2004),  a  Educação  Popular  não  significa  o  mesmo  que

“educação informal” dirigida ao público popular, pois existem muitas propostas educativas

que se dão fora da escola, mas que utilizam métodos verticais de relação educador-educando.

Assim como o termo popular não se refere à característica de sua clientela, mas à perspectiva

política desta concepção de educação, ou seja, a construção de uma sociedade em que as

classes populares deixem de ser meros atores subalternos e explorados para serem sujeitos

ativos e importantes na definição de suas diretrizes culturais, políticas e econômicas. 

A  educação  popular  busca  trabalhar  pedagogicamente  o  homem  e  os  grupos

envolvidos  no  processo  de  participação,  fomentando  formas  coletivas  de  aprendizado  e

investigação, de modo a promover o crescimento da capacidade de análise crítica sobre a

realidade  e  o  aperfeiçoamento  das  estratégias  de  luta  e  enfrentamento.  Trata-se  de  uma

estratégia  de  construção  da  participação  popular  no  redirecionamento  da  vida  social

(VASCONCELOS, 2004).

Segundo Freire (1967), a consciência crítica é a representação das coisas e dos fatos

como  se  dão  na  existência  empírica,  nas  suas  correlações  causais  e  circunstanciais.  Ao

contrário da consciência ingênua, em que se crê superior aos fatos, dominando-os de fora e,

por isso, se julga livre para entendê-los conforme melhor lhe agradar. Por isso é que é próprio

da consciência crítica a sua integração com a realidade, enquanto que da ingênua o próprio é

sua superposição à realidade.

Somente um método ativo, dialogal, participante, poderia gerar criticidade. O diálogo

consiste em uma relação horizontal de A com B, que nasce de uma matriz crítica e nutre-se do

amor, da humildade, da esperança, da fé e da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E

quando os dois polos do diálogo se ligam com fé um no outro, se fazem críticos na busca de

algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia entre ambos. Só aí há comunicação. (FREIRE,

1967).

Freire  (1967),  ainda  explica  que  existe  o  antidiálogo,  que  implica  numa  relação

vertical de A sobre B, é o oposto a tudo isso. É desamoroso, acrítico e não gera criticidade,

exatamente  porque  desamoroso.  Não  é  humildade,  é  desesperançoso,  arrogante  e
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autossuficiente. No antidiálogo quebra-se aquela relação de “simpatia” entre seus polos, que

caracteriza o diálogo. Por tudo isso, o antidiálogo não comunica, faz comunicados.

Na  saúde,  isso  significa  considerar  as  experiências  das  pessoas  (sobre  o  seu

sofrimento) e dos movimentos sociais e organizações populares (em sua luta pela saúde) nas

comunidades de moradia, de trabalho, de gênero, de raça e etnia. Ponto de partida significa

reconhecimento,  palavra que tem o sentido de admitir  a existência de um outro saber, tão

válido, no âmbito do diálogo, quanto o saber técnico-cientifico (STOTZ, 2007).

É  nesse  sentido  que,  a  cultura  popular  deve  ser  pensada  como  conhecimento

acumulado, sistematizado, interpretativo e explicativo, e não como cultura barbarizada, forma

decaída da cultura hegemônica, mera e pobre expressão do particular.

Valla (2000) explica que, o grande obstáculo que impede ou dificulta a compreensão

dos profissionais de saúde em entender o que as chamadas classes subalternas estão dizendo

está relacionado muito mais com a postura do que com questões técnicas, como por exemplo,

de linguística, pois a dificuldade está em aceitar que as pessoas “humildes, pobres, moradoras

da periferia” são capazes de produzir  conhecimento,  organizar  e sistematizar  pensamentos

sobre a sociedade e, dessa forma, fazer uma interpretação que contribua para a avaliação que

se faz da mesma sociedade.

É  provável  que,  dentro  da  concepção  de  que  os  saberes  dos  profissionais  e  da

população  são  iguais,  esteja  implícita  a  ideia  de  que  o  saber  popular  mimetiza  o  dos

profissionais,  pois  se  o  saber  profissional  é  visto  como  referência  irá  ocorrer  sempre  à

dificuldade para a chegada ao saber do outro. Os saberes populares são elaborados sobre a

experiência concreta, a partir de suas vivências, distintas daquelas vividas pelos profissionais.

Desta forma, o erro está quando o profissional pensa que necessita oferecer o seu saber e julga

que o da população é insuficiente e por isto inferior, quando é apenas diferente. (VALLA,

2000)

A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate e

análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. Como

aprender a discutir e a debater com uma educação que impõe? Não se pode ditar ideias e

discursar sobre algo, temos que trocar ideias e discutir temas. Trabalhar com os educando e

não sobre eles. Temos que propiciar o pensar autêntico, desacomodar e incomodar. Educação

exige esforço de recriação, reinvenção. (FREIRE, 1967).

A valorização do saber e valores do educando permite que ele se sinta à vontade e não

perca  sua  iniciativa.  Nesse  sentido,  não  se  reproduz  a  passividade  usual  dos  processos

pedagógicos  tradicionais  (VASCONCELOS,  2004).  Dessa  forma,  valorizam-se  saberes  e
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práticas  populares,  baseando-se  na  realidade  dos  indivíduos  para  a  construção  do  saber

estruturado. Tal visão apóia-se na prática problematizadora da pedagogia libertadora de Paulo

Freire, que propõe aos homens sua situação enquanto problema com a finalidade de reforçar a

mudança, enquanto a concepção “bancária” dá ênfase à submissão e ao conformismo.

A visão da liberdade  tem nesta  pedagogia  uma posição  de relevo.  É a matriz  que

atribui sentido a uma prática educativa que só pode alcançar efetividade e eficácia na medida

da participação livre e crítica dos educandos. Por isso, toda vez que se suprime a liberdade,

fica ele um ser meramente ajustado ou acomodado. E é por isso que, minimizado e cerceado,

acomodado a ajustamentos que lhe sejam impostos, sem o direito de discuti-los, o homem

sacrifica imediatamente a sua capacidade criadora (FREIRE, 1967).

Enquanto, na concepção “bancária” o educador vai “enchendo” os educandos de falso

saber, conteúdos impostos; na prática problematizadora, os educandos vão desenvolvendo o

seu poder de captação e de compreensão do mundo que lhes aparece, em suas relações com

ele, não mais como uma realidade estática, mas como uma realidade em transformação, em

processo. A tendência, então, tanto do educador-educando como dos educandos-educadores é

estabelecerem uma forma autêntica de pensar e atuar. Pensar-se a si mesmos e ao mundo,

simultaneamente, sem dicotomizar este pensar da ação (FREIRE, 2005).

Vasconcelos  (2004)  complementa  este  pensamento  ressaltando  que  na  Educação

Popular, não basta que o conteúdo discutido seja revolucionário se o processo de discussão se

mantém verticalizado. Não se enfatiza o processo de transmissão de conhecimento,  mas a

ampliação dos espaços de interação cultural e negociação entre os diversos atores envolvidos

em determinado problema social, para a construção compartilhada de conhecimentos para a

organização política, necessários à sua superação. Ao invés de procurar difundir conceitos e

comportamentos considerados corretos, procura-se problematizar, em uma discussão aberta, o

que está incomodando e oprimindo.

Segundo Gadotti (2007), as possibilidades de futuro da educação popular são enormes

e suas intuições originais estão presentes, como na obra de Paulo Freire e em muitas práticas

educativas onde:

“a educação como produção e não meramente como transmissão do conhecimento,
a luta por uma educação emancipadora que suspeita do arbitrário cultural o qual,
necessariamente, esconde um momento de dominação; a defesa de uma educação
para a liberdade, a recusa do autoritarismo, da manipulação, da ideologização que
surge também ao estabelecer hierarquias rígidas entre o professor que sabe (e por
isso ensina) e o aluno que tem que aprender (e por isso estuda)”.
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A educação popular tem-se constituído num paradigma teórico que trata de codificar e

decodificar os temas geradores das lutas populares, buscando colaborar com os movimentos

sociais e os partidos políticos que expressam essas lutas. Trata de diminuir o impacto da crise

social na pobreza, e de dar voz à indignação e ao desespero moral dos oprimidos (GADOTTI,

2007).

Vasconcelos  (2004)  esclarece  que,  a  Educação  Popular  não  é  o  único  projeto

pedagógico que busca valorizar a diversidade dos grupos sociais, a intercomunicação entre

diferentes atores, o compromisso com as classes subalternas, as iniciativas dos educandos e o

diálogo entre o saber popular e o saber científico.  Porém, para o setor saúde brasileiro,  a

participação histórica no movimento da Educação Popular foi marcante na criação de um

movimento  de  profissionais  que  busca  romper  com  a  educação  tradicional,  autoritária  e

normatizadora da relação entre os serviços de saúde e a população.

Neste sentido, a Educação Popular tem significado não uma atividade sobressalente

que se realiza nos serviços de saúde, mas uma ação que reorienta a globalidade das práticas ali

executadas, contribuindo para a superação do biologicismo, autoritarismo do doutor, desprezo

pelas iniciativas de pacientes e familiares e da imposição de soluções técnicas restritas para

problemas sociais globais que dominam a medicina atual (VASCONCELOS, 2004).

Segundo Brasil (2007), o princípio da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS)

diz  respeito  tanto  à  atenção  integral  em  todos  os  níveis  do  sistema,  como  também  à

integralidade  de  saberes,  práticas,  vivências  e  espaços  de  cuidado.  Para  tanto  se  torna

necessário o desenvolvimento de ações de educação em saúde numa perspectiva dialógica,

emancipadora, participativa, criativa e que contribua para a autonomia do usuário, no que diz

respeito à sua condição de sujeito de direitos e autor de sua trajetória de saúde e doença; e

autonomia dos profissionais diante da possibilidade de reinventar modos de cuidado mais

humanizados, compartilhados e integrais. 

Nesse sentido,  como explana  Vasconcelos  (2004) para muitos serviços  de saúde,  a

Educação Popular tem significado um instrumento fundamental na construção histórica de

uma prática de saúde integralizada, na medida em que se dedica à ampliação da inter-relação

entre  as diversas profissões,  especialidades,  serviços,  pacientes,  familiares,  e  organizações

sociais locais envolvidos num problema específico de saúde, fortalecendo e reorientando suas

práticas, saberes e lutas. 

Citando Vasconcelos  (2004),  a  Rede de Educação  Popular  e  Saúde acredita  que a

Educação  Popular  continua  sendo  um  instrumento  metodológico  fundamental  para  uma

reorganização radical do SUS, no sentido de contribuir na construção de uma atenção à saúde
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integral em que as pessoas e os grupos sociais assumam maior controle sobre sua saúde e suas

vidas,  e  em  que  a  racionalidade  do  modelo  biomédico  dominante  seja  transformada  no

cotidiano de suas práticas. 

Brasil (2007) argumenta que trazer a educação popular para um plano institucional

significa  muito  para  a  construção  do  SUS  fortalecendo  a  universalidade,  integralidade,

equidade e participação social,  pois se almeja que tais princípios orientadores da Reforma

Sanitária ganhem sentido no cotidiano da vida de milhões de brasileiros. Colocar a educação

popular como uma estratégia política e metodológica permite que se trabalhe na perspectiva

da integralidade de saberes e de práticas, pois proporciona o encontro com outros espaços,

com outros agentes e com tecnologias que se colocam a favor da vida, da dignidade e do

respeito ao outro. 

Vasconcelos  (2004)  complementa  esse  pensamento  ao  explanar  que  a  Educação

Popular é um saber importante na construção da participação, servindo não apenas para a

criação  de  uma  nova  consciência  sanitária,  como  também  para  uma  democratização  das

políticas públicas. Não se trata apenas de um estilo de comunicação e ensino, mas também um

instrumento de gestão participativa de ação social. 

Em consonância com Vasconcelos (2004), acredita-se que a educação popular deixe de

ser uma prática social que acontece de forma pontual no sistema de saúde, por meio da luta

heróica  de  alguns  profissionais  de  saúde  e  de  movimentos  sociais,  para  ser  generalizado

amplamente nos diversos serviços de saúde, em cada recanto da nação. Uma das estratégias

para promover tal difusão seria por meio do apoio a iniciativas de formação profissional que

busquem reorientar as atitudes dos trabalhadores de saúde na relação com a população.

2.2.1  A  Política  Nacional  de  Educação  Popular  em  Saúde:  uma  aposta  no

protagonismo da população

A Educação Popular em Saúde tem construído uma significativa caminhada junto ao

espaço da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Desde 2003, o Ministério da Saúde

identifica  e  reconhece  o  papel  da  educação  popular  garantindo  em  sua  estrutura

organizacional a Coordenação Geral de Educação Popular em Saúde. Atualmente, essa prática

educativa  com  a  população  é  apresentada  como  uma  opção  político-metodológica  pela

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde (SGEP/MS) na busca

do fortalecimento da gestão do SUS, apostando no protagonismo popular e na ampliação da

democracia do Sistema (BONETTI & CHAGAS, 2012).
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Bonetti & Chagas (2012) explicam que, na perspectiva de consolidar este objetivo e

ampliar a legitimidade da Política junto à sociedade no sentido da eficácia democrática, tem

sido  feitas  reuniões,  oficinas,  fóruns  de  discussão,  além  das  tradicionais  “Tendas  Paulo

Freire”, que continuam a ser recriadas nos congressos e eventos da área da saúde. 

Considerando seu histórico de experiências, reflexões e conhecimentos, a Educação

Popular em Saúde se apresenta como um caminho capaz de contribuir  com metodologias,

tecnologias e saberes na constituição de novos sentidos e práticas no âmbito do SUS. Interage

não apenas no que diz respeito à educação em saúde, mas, sobretudo no delineamento de

princípios  éticos  orientadores  de novas posturas  no cuidado,  na gestão,  na formação e na

participação social em saúde (BONETTI & CHAGAS, 2012).

A educação popular foi pauta da 12ª Conferência Nacional de Saúde que ocorreu em

Brasília no ano de 2003.O eixo temático Educação Popular em Saúde, apresentou uma série

de deliberações contemplando estratégias e ações a serem implementadas nos três níveis de

gestão do SUS, a fim de fortalecer este tipo de prática educativa em Saúde no trabalho com o

controle social, gestão, cuidado e formação em saúde (CONASS, 2013).

Na  13ª  Conferência  Nacional  de  Saúde,  realizada  em 2007,  tais  propostas  foram

reafirmadas  e  foi  adensada  a  proposta  de  inserção  da  Educação  Popular  em  Saúde  nos

processos  de  ensino-aprendizagem  realizados  nas  escolas  do  ensino  fundamental;  foi

deliberado que Ministério  da  Saúde -  MS e  Ministério  da  Educação -  MEC deveriam se

articular para criar uma linha de financiamento permanente para subsidiar os processos de

educação  popular  em  saúde,  com  objetivo  de  formar  e  qualificar  a  população  para  a

participação e o controle social no SUS (CONASS, 2013).

A Política  Nacional  de  Educação  Popular  -  SUS reafirma  o  compromisso  com a

universalidade, a equidade, a integralidade e a efetiva participação popular no SUS, e propõe

uma prática político-pedagógica que perpassa as ações voltadas para a promoção, proteção e

recuperação  da  saúde,  a  partir  do  diálogo  entre  a  diversidade  de  saberes  valorizando  os

saberes  populares,  a  ancestralidade,  o  incentivo  à  produção  individual  e  coletiva  de

conhecimentos e a sua inserção destes no SUS (CONASS, 2013).

Os pressupostos teóricos metodológicos ou diretrizes, como são convencionalmente

denominados, contemplam dimensões filosóficas, políticas, éticas e metodológicas que dão

sentido e coerência à práxis de educação popular em saúde. Os princípios que orientam a

Política  são  o  diálogo,  a  amorosidade,  a  problematização,  a  construção compartilhada  do

conhecimento, a emancipação e o compromisso com a construção do projeto democrático e

popular (CONASS, 2013).
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Segundo  a  Política  Nacional  de  Educação  Popular  (2013),  o Diálogo consiste  no

encontro de conhecimentos construídos histórica e culturalmente pelos sujeitos para ampliar o

conhecimento  crítico  de  ambos  acerca  da  realidade,  contribuindo  com  os  processos  de

transformação e de humanização. Para Freire (1987), o Diálogo é uma exigência existencial, e

se ele é o encontro em que se solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao

mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de

um  sujeito  no  outro.  Somente  o  diálogo  implica  num  pensar  crítico,  sem  ele  não  há

comunicação e assim, não há verdadeira educação. Ao fundar-se no amor, na humildade e na

fé nos homens, o diálogo se faz uma relação horizontal.

A  Política  Nacional  de  Educação  Popular  (2013)  define  Amorosidade como  a

ampliação do diálogo nas relações  de cuidado e na ação educativa  pela  incorporação das

trocas  emocionais  e  da  sensibilidade,  propiciando ir  além do diálogo  baseado apenas  em

conhecimentos  e  argumentações  logicamente  organizadas.  Segundo  Freire  (1996),  a

competência  técnica  científica  e  o  rigor  de  que  o  educador  não  deve  abrir  mão  do

desenvolvimento  do  seu  trabalho,  não  são  incompatíveis  com  a  amorosidade necessária  às

relações educativas.

Já a  Problematização consiste na mudança de percepção de uma realidade concreta,

no entrechoque de suas contradições, que implica em um novo enfrentamento do homem com

sua realidade. Consiste em admirá-la em sua totalidade, de modo a vê-la de “dentro” e depois

separá-la em suas partes e voltar admirá-la, ganhando assim uma visão mais crítica e profunda

da sua situação, com apropriação do contexto (FREIRE, 1979). A Construção Compartilhada

do  Conhecimento consiste  em  processos  comunicacionais  e  pedagógicos  entre  pessoas  e

grupos de saberes, culturas e inserções sociais diferentes, na perspectiva de compreender e

transformar de modo coletivo as ações de saúde desde suas dimensões teóricas, políticas e

práticas (POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO POPULAR, 2013).

A Emancipação é um processo coletivo e compartilhado no qual, pessoas e grupos

conquistam  a  superação  e  a  libertação  de  todas  as  formas  de  opressão,  exploração,

discriminação e violência ainda vigentes na sociedade e que produzem a desumanização e a

determinação social do adoecimento. Para Freire (1987), a libertação é uma forma de superar

os modelos autoritários.

[...]  “somente  os  oprimidos,  libertando-se,  podem  libertar  os  seus

opressores.  Estes  enquanto  classe  que  oprime,  nem libertam,  nem se  libertam”.

(FREIRE, 2005)
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E por fim, o Compromisso com a Construção do Projeto Democrático e Popular é a

reafirmação  do  compromisso  com  a  construção  de  uma  sociedade  justa,  solidária,

democrática,  igualitária,  soberana e culturalmente diversa que somente será construída por

meio da contribuição das lutas sociais e da garantia do direito universal à saúde no Brasil,

tendo  como  protagonistas  os  sujeitos  populares,  seus  grupos  e  movimentos,  que

historicamente  foram  silenciados  e  marginalizados  (POLÍTICA  NACIONAL  DE

EDUCAÇÃO POPULAR, 2013).

Os objetivos específicos da política nacional de EPS são: 

 Promover o diálogo e a troca entre práticas e saberes populares e técnico-científicos

no  âmbito  do  SUS,  aproximando  os  sujeitos  da  gestão,  dos  serviços  de  saúde,  dos

movimentos  sociais  populares,  das  práticas  populares  de  cuidado  e  das  instituições

formadoras; fortalecer a gestão participativa nos espaços do SUS; 

 Reconhecer e valorizar as culturas populares, especialmente as várias expressões da

arte, como componentes essenciais das práticas de cuidado, gestão, formação, controle social

e práticas educativas em saúde; 

 Fortalecer os movimentos sociais populares, os coletivos de articulação social e as

redes solidárias de cuidado e promoção da saúde na perspectiva da mobilização popular em

defesa do direito universal à saúde; 

 Incentivar  o  protagonismo  popular  no  enfrentamento  dos  determinantes  e

condicionantes sociais de saúde;

 Apoiar a sistematização, a produção de conhecimentos e o compartilhamento das

experiências originárias do saber, da cultura e das tradições populares que atuam na dimensão

do cuidado, da formação e da participação popular em saúde; 

 Contribuir  com  a  implementação  de  estratégias  e  ações  de  comunicação  e  de

informação em saúde identificadas com a realidade, linguagens e culturas populares; 

 Contribuir  para  o desenvolvimento  de ações  intersetoriais  nas  políticas  públicas

referenciadas na Educação Popular em Saúde; 

 Apoiar ações de Educação Popular na Atenção Primária em Saúde, fortalecendo a

gestão compartilhada entre trabalhadores e comunidades, tendo os territórios de saúde como

espaços de formulação de políticas públicas; 
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 Contribuir com a educação permanente dos trabalhadores, gestores, conselheiros e

atores dos movimentos sociais populares, incorporando aos seus processos os princípios e as

práticas da educação popular em saúde; e

 Assegurar  a  participação  popular  no  planejamento,  acompanhamento,

monitoramento e avaliação das ações e estratégias para a implementação da PNEPS-SUS.

Entre as prioridades está a de fomentar o protagonismo dos movimentos sociais e dos

usuários do SUS, implementando processos de educação popular em saúde, promovendo a

defesa do direito à saúde, disseminando o conhecimento sobre as diretrizes e princípios do

SUS,  estimulando  a  conquista  de  territórios  saudáveis,  destacando-se  a  importância  da

juventude  nesse  processo.  Pretende  garantir  a  participação  da  comunidade,  por  meio  do

orçamento participativo, conselhos de saúde e movimentos populares, no planejamento das

ações  de  saúde  e  na  construção  e  votação  dos  orçamentos  públicos  como  também,

implementar a educação popular em saúde, com temas como cidadania e participação,  nas

escolas técnicas e instituições de ensino, visando à promoção da autonomia e a identificação e

formação de lideranças afins com as especificidades do setor saúde (CONASS, 2013).

A educação  dos  trabalhadores  de  saúde  nesta  perspectiva  é  fundamental  para  a

ampliação de uma gestão participativa no SUS. As atuais exigências políticas e institucionais

não permitem ficar apenas aguardando a formação espontânea e ocasional de profissionais

abertos a iniciativas populares na construção de soluções sanitárias. É imensa a carência de

profissionais  capazes  de  uma  relação  participativa  com  a  população  e  seus  movimentos

(VASCONCELOS, 2004).

Para  Vasconcelos  (2004),  atualmente,  um dos  maiores  desafios  do  movimento  da

Educação Popular em Saúde é o delineamento mais preciso das estratégias educativas de sua

incorporação  ampliada  nos  cursos  de  graduação  de  todos  os  profissionais  de  saúde,  na

formação de agentes comunitários de saúde, na educação permanente dos trabalhadores do

SUS, nos cursos de pós-graduação etc. É uma Política que está bastante integrada à Política

Nacional de Gestão Estratégica e Participativa e precisa ter vínculos também com a Política

Nacional de Educação Permanente para a sua implantação (CONASS, 2013).

2.2.2 Educação Popular em Saúde: um modo participativo da enfermeira conduzir a

prática educativa 
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Segundo  David  e  Acioli  (2010),  a  dimensão  educativa  foi  sempre  enfatizada  no

trabalho de enfermagem, atrelando a imagem do enfermeiro a de educador. Porém, esta ação

educativa tende a ser vista mais como uma ação técnica componente ou adicional ao conjunto

de  práticas  profissionais,  ao  invés  de  uma dimensão inerente  à  prática  profissional.  Com

frequência, esta dimensão é referida como mais uma responsabilidade ou tarefa do enfermeiro

a ser incorporada ao processo de trabalho, e tende a reproduzir a racionalidade biomédica

hegemônica.

O  modelo  clínico,  presente  no  pensar  e  no  fazer  dos  profissionais  -  especialistas

modernos, ainda assume um espaço de poder, com relevante aceitação e consideração nos

sistemas de cuidar da saúde,  onde se mantêm os princípios  de redução e separação entre

saberes, agentes e elementos da natureza (TEIXEIRA, 2000).

Tradicionalmente, o ensino da enfermagem tem se constituído de um aprender a fazer.

Busca-se  satisfazer  as  necessidades  do  mercado,  formando  profissionais  cada  vez  mais

executores do que pensadores e educadores (GASTALDI & HAYASHI, 2002). Para Delors

(1998),  a  educação  deve  organizar-se  em  torno  de  quatro  aprendizagens  fundamentais,

considerados os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a

viver juntos e aprender a ser. 

Desta  forma,  acredita-se  que  a  incorporação  de  práticas  de  Educação  Popular  à

formação  profissional  do  enfermeiro  poderá  potencializar  a  construção  de  experiências

inovadoras  na  formação  e  contribuir  para  o  fortalecimento  da  dimensão  pedagógica  do

trabalho de enfermagem, já que o profissional enfermeiro pode ser considerado como um dos

sustentáculos do projeto do SUS, com destaque para sua atuação no campo das práticas, da

docência e da pesquisa (DAVID & ACIOLI, 2010).

Corroborando com David e Acioli (2010), consideramos a EPS como campo de ideias

relevantes para o ‘fazer’ da Enfermagem, uma vez que a ação pedagógica crítica permite ao

profissional, ao mesmo tempo em que se torna mais sensível ao sofrimento do outro, avançar

numa análise  mais  aprofundada  sobre  as  relações  entre  condições  e  modos  de  viver  e  a

produção da saúde,  para além dos processos biológicos imediatos.  Ao buscar uma prática

educativa transformadora, a enfermeira transforma-se, ao mesmo tempo, como trabalhador,

pela  ampliação de sua consciência  crítica  sobre seu próprio processo de trabalho e como

educador. Esta subjetivação do trabalho permite-lhe ressignificar sua prática, para além das

normas e rotinas impostas pelo trabalho prescrito. 

As autoras defendem que a dimensão educativa deve ser reconhecida como práxis  e

como uma responsabilidade inerente ao processo de trabalho de enfermagem. Não se trata de
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propor o desenvolvimento de ações educativas como atividade ou procedimento específico, e

sim  de  reconhecer  o  potencial  pedagógico  do  trabalho  de  enfermagem  como  um  todo,

retomando a uma concepção integradora a respeito do trabalho como prática social. 

Nesse sentido, tendo como base a correlação saúde-doença e cidadania, utilizando a

EPS como pilar, pode-se favorecer uma prática diferenciada que considera a existência dos

vários saberes valorizando o saber popular. Tal fato implica em um planejamento dinâmico

das  ações  e  reorientação  permanente  da  prática  profissional  (CARVALHO,  ACIOLI  &

STOTZ, 2001).

Desta forma, a EPS consiste em um modo comprometido e participativo de conduzir a

prática educativa do enfermeiro, visto que permite a construção de conhecimento por meio de

uma  interação  comunicacional,  onde  os  sujeitos  com  saberes  diferentes,  porém  não

hierarquizados, se relacionam a partir de interesses comuns. Dentro dessa perspectiva, todos

são  educadores  e  fazem  circular  saberes  diversos  de  diferentes  ordens,  construídas  no

enfrentamento  coletivo  ou  individual  de  problemas  concretos  (CARVALHO,  ACIOLI  &

STOTZ, 2001).

Assim, a concepção de mundo e do papel social da educação na EPS determina que as

ações se baseiem em princípios tais como: a busca do diálogo e da escuta do outro; tomar

como ponto de partida do processo pedagógico o saber prévio dos educandos, acreditando que

todos têm um conhecimento  a  partir  de suas experiências  e  vivências,  de suas condições

concretas  de  existência;  atenção  e  viabilização  de  momentos  de  troca  de  experiências  e

construção de conhecimento entre o saber técnico e o saber popular, o que pressupõe que os

diversos saberes são apenas diferentes e que a experiência vale tanto quanto a teoria (DAVID

& ACIOLI, 2010).

A partir do exposto, cabe destacar dois erros importantes frequentemente cometidos

nesta prática educativa, lembrados por Paulo Freire (1985), relativos ao fato de se estar diante

de pessoas das classes populares. Na verdade, são duas formas de não se estar com as classes

populares, são eles: o elitismo e o basismo. O elitismo consiste no entendimento equivocado

do  conhecimento  intelectual  como  superior,  uma  tentativa  de  ir  às  massas  populares

arrogantemente,  elitistamente,  para  salvar  a  massa  inculta,  incompetente  e  incapaz.  Já  o

basismo consiste em superestimar a massa popular, um elitismo às avessas visto que, acredita-

se que não se pode contribuir com a massa popular se não viver e morrer no meio do povo, ser

integrante da classe. 

Esses  dois  modos  de  pensamento  e  comportamento  devem sempre  ser  lembrados

como formas de não se fazer educação popular, pois não favorecem a prática dialógica, ou
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seja, a capacidade de ouvir o outro buscando perceber as diferenças, as singularidades, e as

trabalhando em conjunto. A contribuição da educação popular é válida quando se é capaz de

partir do nível em que a massa está e, por tanto, de aprender com ela e acrescer a ela. Quer

dizer, estar ‘com’ e não simplesmente ‘para’ e, jamais, ‘sobre’ o outro, é isso o que caracteriza

uma postura realmente libertadora (FREIRE in BRASIL, 2007).

Encerra-se destacando a importância desta prática não poder continuar sendo apenas

uma tentativa isolada de um "agir educativo" transformador da enfermeira, restrita a práticas e

processos  individuais,  voluntaristas,  não  organizados  coletivamente,  muito  menos

institucionalmente em algumas instituições de saúde ou de ensino (DAVID & ACIOLI, 2010).

   Ressalta-se que a educação popular em saúde não deseja enaltecer o saber popular em

detrimento  ao  saber  científico.  Ao  desenvolver  uma  ação  com a  população  é  necessário

perceber e articular os diferentes modos de sentir, pensar e agir. Essa troca é fundamental na

formação das enfermeiras para que não se transformem profissionais que desejam mudar o

outro impondo um saber pretensamente superior.

3. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, com abordagem participante, do tipo

exploratório. A pesquisa participante, segundo Brandão (2007), tem recebido diversos nomes

para representar a mesma ideia: “autodiagnostico”, “pesquisa ação”, “pesquisa participativa”

e “investigação-ação participativa”.  

Na  maior  parte  dos  casos,  a  pesquisa  participante  envolve  trabalhos  de  educação

popular realizados com e a serviço de comunidades, grupos e movimentos sociais, em geral,

populares, pretendendo servir como instrumentos pedagógicos e dialógicos de aprendizado

partilhado.  Possui  organicamente  uma  vocação  educativa  e,  como  tal,  politicamente

formadora (BRANDÃO, 2007).
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Brandão  (2007)  explica  que  tais  abordagens  aspiram participar  de  processos  mais

amplos e contínuos de construção progressiva de um saber partilhado, abrangente e sensível

às origens populares do conhecimento popular. Em boa parte das experiências, as alternativas

participantes se reconhecem vinculadas de algum modo com a educação popular, e por meio

delas se identificam como uma forma de prover a autonomia das classes populares.

A  relação  tradicional  de  sujeito-objeto,  entre  investigador-educador  e  os  grupos

populares deve ser progressivamente  convertida em uma relação do tipo sujeito-sujeito,  a

partir do suposto de que todas as pessoas e todas as culturas são fontes originais de saber. É

através do exercício de uma pesquisa e da interação entre os diferentes conhecimentos que

uma  forma  partilhável  de  compreensão  da  realidade  social  pode  ser  construída.  O

conhecimento científico e o popular articulam-se criticamente em um terceiro conhecimento

novo e transformador (BRANDÃO, 2007).

Este autor explica que se deve partir sempre da busca de unidade entre a teoria e a

prática, construir e reconstruir a teoria a partir de reflexões e críticas. A pesquisa participante

deve ser pensada como um momento dinâmico de um processo de ação social comunitária.

Ela  se  insere  no  fluxo  desta  ação  e  deve  ser  exercida  como  algo  integrado  e,  também,

dinâmico.

Uma  pesquisa  com essa  abordagem  deve  ter  como  objetivo  propiciar  aos  grupos

populares  entendimento  de  seus  problemas  para  que  eles  possam  percebê-los  e  levantar

alternativas que vão ao encontro de seus interesses. Desse modo, estará se caminhando em

direção ao envolvimento  dos grupos populares  como sujeitos  do conhecimento  (ROCHA,

2004).

3.1 O cenário

O cenário de pesquisa consistiu em uma colônia de pescadores localizada no bairro de

Jurujuba, da cidade de Niterói. Niterói é um município integrante da Região Metropolitana do

Estado  do  Rio  de  Janeiro  (Brasil),  que  conta  com  uma  população  estimada  de  487.327

habitantes (segundo censo de 2010) e uma área de 129,375 km², sendo a sexta cidade mais

populosa do estado e a que ocupa o ranking de terceiro lugar no Índice de Desenvolvimento

Humano (IDH) do país (ENCONTRA NITEROI, 2014).

Segundo um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas em 2011, a cidade de Niterói

foi classificada como a cidade com a população mais rica do Brasil, por possuir 30,7% dela

inserida na classe A, e uma e a maior renda per capita domiciliar do Brasil, com média de
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2.031  reais.  É  um dos  principais  centros  financeiros,  comerciais  e  industriais  do  Rio  de

Janeiro,  com  altos  investimentos  nos  setores  imobiliário  e  comerciário  (ENCONTRA

NITEROI, 2014). 

Entretanto,  também  é  uma  cidade  de  contrastes  sociais,  pois  devido  ao  seu

desenvolvimento  exacerbado  e  resultado  da  ausência  de  planejamento  urbano,  coexistem

bairros nobres de estratos sociais de classe média e alta ao lado de favelas, onde os domicílios

têm  padrão  construtivo  precário,  concentrando  população  de  baixa  renda  (TEIXEIRA,

MONTEIRO & MIRANDA, 1999). 

A vista que a região proporciona dos maiores pontos turísticos do Rio de Janeiro é

privilegiada,  entretanto,  a  cidade  conta  com  suas  próprias  belezas  naturais  e  atrações

turísticas, como o Museu de Arte Contemporânea (MAC), o Caminho Niemeyer, a Praça JK,

o Teatro Popular de Niterói, a Estação Hidroviária de Charitas, a Fundação Oscar Niemeyer, o

Complexo dos Fortes e o conhecido Mercado de Peixe (ENCONTRA NITEROI, 2014).

Jurujuba é um bairro histórico da cidade de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, no

Brasil, cujo nome deriva do tupi ‘Aju(r)-juba’, que significa ‘papagaios amarelos’. Situado a

Leste da entrada da Baía de Guanabara, o bairro de Jurujuba é uma península cercada pelas

águas  oceânicas  e  da  própria  baía,  cuja  população  possui  em torno  de  2.797  habitantes

segundo dados do IBGE (2010) (AGENDA 21 NITERÓI, 2014; A TRIBUNA, 2014).

Nessa área há o predomínio de morros que se estendem até a orla, muitas vezes sob a

forma de escarpas rochosas que terminam abruptamente no mar, entremeadas de pequenas

enseadas e praias. A parte plana é pouco significativa,  à exceção da área conhecida como

Várzea. Em algumas partes ainda existe cobertura vegetal (CULTURA NITERÓI, 2013).

A ocupação inicial do lugar, no período colonial, deu-se com a distribuição das terras a

sesmeiros,  registrando-se  também  a  presença  de  jesuítas.  Entretanto,  a  topografia  e  a

localização de Jurujuba explicam a função desempenhada pelo lugar na história da cidade,

destacando-se o estabelecimento de uma colônia de pescadores e a criação de um sistema de

defesa para proteger a entrada da Baía de Guanabara das invasões que ocorreram a partir do

séc. XVI (CULTURA NITERÓI, 2013).

O sistema de  defesa é  integrado pela  Fortaleza  de Santa  Cruz  e  pelos  Fortes  Rio

Branco, Imbuí e São Luís — este último conhecido como Forte do Pico, por estar localizado

num platô na parte superior do Morro do Pico. Todo este sistema protegendo a entrada da

Baía  de  Guanabara  é  de  grande  importância  histórica  e  arquitetônica,  destacando-se  a

Fortaleza  de  Santa  Cruz,  ponto  de  interesse  turístico  da  cidade.  O  atual  bairro  é

predominantemente  ocupado  por  antigos  moradores  e  possui  uma  vila  de  pescadores,
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considerada uma das mais tradicionais do estado (CULTURA NITERÓI, 2013; AGENDA 21

NITERÓI, 2014).

Figura 5: Foto praia de Jurujuba. Fonte: bia.viagemambiental.

Com relação à saúde no município de Niterói, o modelo de saúde que impera na da

cidade consiste em um modelo importado de Cuba, que foi implantado no ano de 1992 e

vigora  até  hoje,  denominado  Programa Médico  de  Família  (PMF).  A sua  implementação

busca  a  reorientação  das  ações  de  saúde  em nível  local,  apoiada  nas  diretrizes  do  SUS

(universalização, equidade, integralidade e participação social) e na reorganização da atenção

básica.  O PMF é  considerado um antecedente  importante  da  nova estratégia  nacional  do

Programa de Saúde da Família do Ministério da Saúde e sua proposta está fundamentada na

construção  de  uma  prática  interdisciplinar  baseada  no  modelo  de  vigilância  em  saúde  e

estruturada  em  três  pontos:  território,  vínculo  serviço-profissional-comunidade  e

intersetorialidade (MASCARENHAS, 2003).

Em  relação  à  concepção  da  equipe  de  trabalho,  esta  é  formada  por  médicos

generalistas,  auxiliares  de enfermagem e agentes comunitários de saúde,  uma equipe para

cada território adscrito. As demais especialidades formadas por ginecologista, clínico geral,

pediatra, profissional de saúde mental, assistente social, sanitarista e enfermeiro, compõem a

equipe  de  supervisão,  que  é  responsável  por  acompanhar  o  processo  de  assistência  à

população,  verificando  o  desempenho  das  equipes  quanto  às  metas  epidemiológicas,

atendendo pacientes com interconsulta com especialistas, fazendo treinamentos em serviço e

educação  continuada  para  os  profissionais  vinculados  ao  Programa  (MASCARENHAS,

2003).
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 No bairro de Jurujuba existem um PMF e uma Policlínica Comunitária  de média

complexidade, responsável por dar suporte aos PMFs dos bairros de Jurujuba, Charitas e parte

do bairro de São Francisco, além de atender usuários referenciados por outras unidades de

saúde em busca de atendimentos especializados.

3.2 Participantes da Pesquisa

Os  participantes  da  pesquisa  foram  trabalhadores  pescadores  que  residiam  nesta

colônia, no período da coleta de dados. Os critérios de inclusão foram: pescadores ativos na

profissão;  com idade entre  25 e 75 anos,  visto que a média de idade para a ocorrência  e

desenvolvimento do câncer é de 60 anos, reforçando a relação do fator cumulativo da radiação

solar com a maior expectativa de vida da população (HORA et al., 20031 apud BORSATO E

NUNES 2009)  e  que  estivessem  em condições  físicas  e  mentais  e  aceitassem  participar

assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. Destaca-se que o estudo tem foco na

prevenção em saúde, e desta forma, torna-se necessário trabalhar também com a população

mais jovem.

 Os  critérios  de  exclusão foram:  pescadores  que  trabalhassem somente  à  noite  e,

portanto que não sofressem a exposição solar e pescadores em uso de álcool ou droga no

momento da coleta de dados da pesquisa.

Ressalta-se que não foi possível fazer o fechamento do número de participantes da

pesquisa por exaustão (abordando todos os sujeitos elegíveis), devido ao grande quantitativo

de  pescadores  que  atendiam  aos  critérios  de  inclusão.  Dessa  forma,  fez-se  necessário

interromper  o  convite  a  novos  participantes  por  meio  de  saturação  teórica.  Assim,

interrompeu-se a coleta de dados quando constatou-se que elementos novos para subsidiar a

teorização  almejada  (ou  possível  naquelas  circunstâncias)  não  eram mais  depreendidos  a

partir do campo de observação (FONTANELLA, 2011).

Sendo  assim,  a  pesquisa  teve  início  com  a  participação  de  30  pescadores  que

participaram da  primeira  etapa  da  coleta  de dados,  quando foram realizadas  as  primeiras

entrevistas. Porém, esse número foi reduzindo gradativamente durante o desenvolvimento da

pesquisa. A segunda fase da pesquisa contou com a participação de 15 pescadores e contou

com a realização de três rodas de conversas, com um média de 5 participantes em cada roda

1 Hora C, et al. Avaliação do conhecimento quanto a prevenção do câncer de pele e sua relação com a exposição 
solar em frequentadores de academia de ginástica, em Recife. Anais brasileiros de Dermatologia. 2003 nov/dez; 
78(6): 693-701.
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de conversa. A terceira fase da pesquisa, compreendida pela realização da segunda entrevista,

contou com 10 participantes. 

Dessa forma, o quantitativo efetivo de participantes durante todo o desenvolvimento

da  pesquisa  foi  de  10  pescadores.  Porém,  os  outros  20  participantes  foram  de  extrema

importância, pois forneceram subsídios para o planejamento e execução das atividades. 

 

3.3 Técnicas de coleta de dados

A pesquisa compreendeu o período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014. A coleta

de dados especificamente, se deu no período de março a agosto de 2014. 

Para  desenvolver  as  ações  educativas  em  saúde,  aproximando-se  ao  máximo  dos

pensamentos de Paulo Freire, optou-se por fazer uma adaptação do seu método descrito por

Brandão (1981). Geralmente métodos de ensino-aprendizagem possuem um material pronto,

como  cartazes,  cartilhas  e  cadernos  de  exercício.  Desta  forma,  quanto  mais  o  educador

acredita que aprender é “enfiar o saber-de-quem-sabe no suposto vazio-de-quem-não-sabe,

tanto mais tudo é feito de longe e chega pronto, previsto”. Paulo Freire pensou um método de

educação construído a partir de um diálogo entre educador e educando, onde há sempre partes

de cada um no outro, não poderia começar com o educador trazendo pronto, do seu mundo, do

seu saber, o seu método e o material da fala dele. Um dos pressupostos do método é a ideia de

que ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho (BRANDÃO, 1981).

Segundo Paulo Freire,  ação dialógica  entre  educadores  e educandos deve começar

com  uma  ação  comum  entre  os  pesquisadores  e  pessoas  da  comunidade.  Dessa  forma,

inicialmente foi realizada uma visita à unidade de saúde mais próxima, para apresentação da

equipe  de  pesquisa  à  direção  e  funcionários  da  Policlínica  Regional  de  Jurujuba  e  ao

Programa Médico de Família (PMF), unidades de saúde pública que atendem a região. 

Em seguida, por intermédio de uma Agente Comunitária de Saúde (ACS), a equipe de

pesquisadoras foi ao Cais e a Colônia de Marisqueiros, para uma aproximação inicial com os

possíveis participantes da pesquisa dentro de sua comunidade. 

Assim,  após  a  explanação  da  proposta  de  pesquisa,  o  convite  e  a  obtenção  do

consentimento  desta  população  específica  para  a  realização  do  estudo  no  local,  houve  a

aceitação de alguns pescadores em participar da investigação. Assim, teve início “a troca-que-

ensina”, ou seja, um breve levantamento sobre a realidade local, ou seja, o lugar imediato

onde  os  pescadores  vivem,  seus  hábitos  e  costumes.  Esta  primeira  etapa  pedagógica  de
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construção do método foi chamada por Paulo Freire de “levantamento do universo vocabular”

ou “investigação do universo temático” (BRANDÃO,1981).

A pesquisa  do  universo  temático  deve  ser  conduzida  de  tal  forma  que  reduza  a

diferença  existente  entre  pesquisadores  e  pesquisados.  Deve-se ter  o  cuidado de anunciar

claramente  que  se  está  fazendo  a  primeira  etapa  do  método,  isto  é,  o  levantamento

(BRANDÃO,1981).

O  levantamento  do  universo  temático  de  fato  possibilitou  uma  aproximação  dos

pesquisadores  com  a  realidade  dos  pescadores  e  forneceu  informações  relevantes  que

auxiliaram nas atividades de desenvolvimento das atividades educativas em saúde realizadas

posteriormente,  bem  como  auxiliou  no  estreitamento  das  relações  entre  pesquisadores  e

pescadores.

Após esta etapa, os pescadores foram convidados a responder um questionário sócio-

demográfico e de saúde (Apêndice A),  que abordava questões tais  como carga horária  de

trabalho, renda familiar, tempo de exposição diária ao sol, nível educacional,  entre outros,

visando  uma  identificação  da  população  alvo.  Posteriormente,  ocorreu  a  realização  da

primeira entrevista semiestruturada (Apêndice B), buscando avaliar o conhecimento que esses

pecadores  possuíam  acerca  do  tema  câncer  de  pele  não  melanoma.  Ressalta-se  que  esta

entrevista ocorreu com algumas perguntas previamente elaboradas pelas pesquisadoras sobre

manifestações clínicas e medidas preventivas para o câncer de pele não melanoma, bem como

questões que surgiram durante a investigação do universo temático.

As informações colhidas por meio das entrevistas serviram de ponto de partida para o

planejamento e elaboração de uma dinâmica participativa visto que, o estudo é contrário ao

ensino  tradicional,  onde  se  transmite  conteúdos  prontos  e  impostos,  desconectados  da

realidade dos educandos. 

Neste sentido, Teixeira e Sabóia (2011) alertam que devem ser abordados conteúdos

relativos a questões contextuais, que geram dúvidas e questionamentos frequentes, e sejam do

interesse manifesto da população-alvo.

 Em sintonia com Freire (2005), o conteúdo programático para a ação, que é de ambos,

não pode ser de exclusiva eleição daqueles, mas deles e do povo. Para o educador-educando,

dialógico e problematizador, o conteúdo programático da educação não é uma doação ou uma

imposição, mas uma revolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo, daqueles

elementos que este lhe entregou de forma desestruturada (FREIRE, 2005).

3.3.1 Práticas educativas na perspectiva da educação popular
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Após o levantamento do conhecimento prévio dos participantes sobre o câncer de pele,

e  sobre  a  forma  de  como  eles  gostariam  de  aprender  mais  sobre  o  tema,  as  atividades

educativas em saúde foram planejadas para que pudessem cumprir o objetivo de favorecer a

construção do conhecimento de modo atraente e participativo.

Os  encontros  tiveram  como  proposta  estabelecer  uma  relação  horizontal  entre

pesquisadores e participantes além de propiciar o aprendizado individual e modos próprios,

novos, solidários e coletivos de pensar. Tais atividades educativas não tiveram quantitativo de

pessoas pré-estabelecidos, pois dependiam da demanda dos participantes. Durante a pesquisa,

ocorreram três encontros com pescadores, com duração aproximada de uma hora, que serão

descritos a seguir.

As rodas de conversa ocorreram no espaço da Associação de Marisqueiros de Jurujuba

e no Cais, e acabaram por contar com a participação dos pescadores envolvidos na pesquisa e

também com a participação expressiva de pessoas da comunidade, composta por familiares de

pescadores  que  demonstraram  interesse  em  aprender  e  disseminar  as  informações  na

comunidade.

As  rodas  de  conversa,  metodologia  bastante  utilizada  nos  processos  de  leitura,
consistem  em  um  método  de  participação  coletiva  de  debates  acerca  de  uma
temática, através da criação de espaços de diálogo, nos quais os sujeitos podem se
expressar  e,  sobretudo,  escutar  os  outros  e  a  si  mesmos.  Tem  como  principal
objetivo  motivar  a  construção  da  autonomia  dos  sujeitos  por  meio  da
problematização,  da  socialização  de  saberes  e  da  reflexão  voltada  para  a  ação.
Envolve, portanto, um conjunto de trocas de experiências, conversas,  discussão e
divulgação  de  conhecimentos  entre  os  envolvidos  nesta  metodologia
(NASCIMENTO & SILVA, 2009).

Assim, foram propostas duas dinâmicas participativas visando auxiliar na construção

do conhecimento mediante lacunas percebidas durante o levantamento do universo temático.

Cabe  lembrar  que  todas  as  técnicas  e  dinâmicas  que  facilitam  a  aprendizagem  são

consideradas metodologias de Educação Popular se ajudarem os educandos a apurarem o que

precisam e se contribuir para motivá-los a se posicionar e lutar por seus interesses em todas as

situações que lhes digam respeito (VASCONCELOS, 2009).

A  primeira  roda  de  conversa  ocorreu  nos  fundos  da  sede  da  Associação  de

Marisqueiros de Jurujuba. Este local é uma espécie de garagem, descoberta, de frente para a

Baía de Guanabara e  não possui  uma boa infraestrutura para a  realização das atividades,

apesar da linda paisagem. Porém, por ser tratar do único local disponível e de fácil acesso

para os pescadores participantes do estudo, foi onde ocorreu essa primeira atividade. O espaço
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não possuía cadeiras nem mesas, o que acabou sendo improvisado pelos participantes. Uma

tábua de madeira em cima de galões virou uma mesa e um banco comprido de madeira foi

trazido pelos para que alguns pudessem se sentar. 

Tais dificuldades acabaram por dificultar a ideia inicial da realização de um círculo

propriamente, visto que o banco de madeira apenas permitia que os participantes sentassem

lado a lado. Porém, apesar dos obstáculos, este primeiro encontro foi o que contou com mais

participantes.  Além disso,  é sempre bom lembrar  que apenas a disposição de pessoas em

círculos  não  garante  a  participação  de  todos.  Inicialmente,  apenas  mulheres  participaram

desse encontro.  Entretanto,  aos poucos alguns pescadores do sexo masculino acabaram se

aproximando e também participaram da atividade educativo-participativa.

É sabido que a população em geral ainda possui uma visão medicalista e imediatista

dos atendimentos de saúde. Assim, como estratégia para atrair mais pescadores para outros

encontros,  foi  programada  uma  atividade  de  aferição  de  pressão  arterial  para  toda  a

comunidade. Tal recurso foi bem sucedido e acabou atraindo mais participantes para os outros

círculos de cultura realizados a seguir.

O segundo encontro foi realizado em uma garagem da casa de um pescador e contou

com menos participantes do que o primeiro, embora a estrutura desse local fosse melhor, o

que possibilitou a realização da atividade em círculo. O terceiro e último encontro ocorreu na

praça, próxima ao cais de Jurujuba e foi aberto para toda a população além dos pescadores.

Esta estratégia auxiliou a participação de alguns pescadores que inicialmente estavam inibidos

e não queriam participar. 

A Educação Popular, para formar pessoas mais sabidas e criar relações sociais mais

justas, exige um modo específico de conduzir as ações educativas, onde uma das exigências é

deixar claro para os educandos os objetivos de cada ato educativo, para que eles, conhecendo

sua intencionalidade mais geral, possam ser críticos e se situar diante de cada um de seus

passos (VASCONCELOS, 2009).

Após  a  verificação  da  pressão  arterial  foi  esclarecido  aos  participantes  o  que  iria

ocorrer a seguir. Assim, foi explicado o que era educação popular em saúde e relembradas as

etapas da pesquisa já realizadas até aquele momento. Foi ainda explicado como funcionariam

as dinâmicas da roda de conversa, que serão descritas a seguir. 

3.3.1.1 Atividades desenvolvidas nas Rodas de Conversa: Dinâmica “Pescando Mitos”
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A primeira  dinâmica  realizada  nas  rodas  de  conversa  denominava-se  ‘Pescando

Mitos’, e consistiu numa atividade lúdica onde os participantes puderam discutir sobre mitos e

verdades relativas ao câncer de pele citados durante a primeira entrevista realizada.

 Para  que  houvesse  uma maior  aproximação  com a  realidade  dos  participantes  e,

buscando trazer a leveza das brincadeiras de infância, situações de mitos e verdades foram

escritas  atrás  de  fotos  de  peixes  que  ficavam  presos  em  uma  rede,  onde  os  pescadores

deveriam ‘pescar’ e dizer qual era o nome do peixe.

 Uma das estudantes da equipe de pesquisadoras lia a afirmativa e perguntava aos

participantes  se  tratava-se  de  mito  ou  verdade.  Todos  os  participantes  receberam  uma

plaquinha de ‘Mito’ e ‘Verdade’, que deveria ser levantada após a leitura da afirmativa, para

que pudessem expressar sua opinião. 

Esse  momento  além  de  prazeroso  e  descontraído  possibilitou  que  os  pescadores

participassem ativamente  com discussões  construtivas,  demonstrando  suas  opiniões  o que

possibilitou a troca de informações e experiências. As fotos da Figura 6 retratam alguns desses

momentos da prática educativa.
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Figura 6: Fotos Dinâmica Pescando Mitos

Todas  as  afirmativas  de  mitos  ou  verdades  sobre  o  câncer  de  pele  partiram  dos

participantes, como pode-se ver a seguir:

1. O câncer de pele é o único câncer que não é contagioso. (Mito)

2. O cigarro aumenta o risco de ter câncer de pele. (Verdade)

3. O câncer de pele pode se espalhar para outros órgãos, como pulmões e cérebro.
(Verdade)

4. Câncer de pele é a mesma coisa que lepra. (Mito)

5. Os raios do sol são a principal causa do câncer de pele. (Verdade)

6. A água do mar ou da piscina protege a pele dos riscos do câncer de pele se a
pessoas estiver embaixo d’água. (Mito)

7. Dias nublados não apresentam risco para o câncer  de pele,  pois não há raios
solares. (Mito)
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8. A maior intensidade dos raios solares se dá entre 10 e 16h, piorando no verão.
(Verdade)

9. Pescadores apresentam mais risco para ter câncer de pele do que outras pessoas.
(Verdade)

10. Pintas e sinais na pele podem virar câncer. (Verdade)

11. Câncer de pele tem cura. (Verdade)

Está  dinâmica  objetivava  inicialmente  aproximar  pesquisadoras  e  participantes  e

valorizar o conhecimento popular desses pescadores, vislumbrando deixá-los mais à vontade e

mais  confiantes  em  seus  conhecimentos.  Porém,  essa  atividade  não  perdeu  de  vista  a

intencionalidade de construir um saber mais estruturado, resultado da articulação do saber

científico  com  o  saber  popular  além  de  buscar  ser  útil  aos  pescadores.  Esta  dinâmica

participativa procurou ainda fomentar o raciocínio crítico e reflexivo dos pescadores, visto

que  deveriam  identificar  a  situação  como  mito  ou  verdade,  expressar  suas  opiniões  e

conhecimentos visando a construção de um novo conhecimento.

3.3.1.2 Atividades desenvolvidas nas Rodas de Conversa: Dinâmica “Tecendo a Rede de

Conhecimentos”

A segunda  dinâmica  realizada  nas  rodas  de  conversa  denominada  de  ‘A Rede  de

Conhecimentos’  visava  ampliar  o  conhecimento  sobre  o  câncer  de  pele,  focando

principalmente em tópicos mais específicos como prevenção, riscos e manifestações clínicas

(sinais e sintomas) do câncer de pele. 

A dinâmica tinha por objetivo construir um painel interativo contendo figuras e fotos

com  o  foco  nos  temas  descritos  acima.  Uma  rede  de  pesca,  emprestada  por  um  dos

participantes, serviu como o fundo do painel, e papéis com os temas ‘Prevenção’, ‘Riscos’ e

‘Sinais  e  sintomas’ do  câncer  de  pele  foram  presos  à  rede.  Em  seguida,  todos  foram

convidados  a  escolher  dentre  diversas  figuras  e  fotos  espalhadas  numa  bancada  aquelas

relacionadas  à  temática  e  pregá-las  ao  painel  dentro  de  cada  tema,  expressando  o  seu

entendimento. 
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Algumas figuras estavam relacionadas ao tema câncer de pele e outras nada tinham a

ver  com o assunto.  Todas  foram embaralhadas  para que pudessem ser  selecionadas  pelos

participantes e penduradas na rede, formando uma rede de conhecimentos.

Esta  dinâmica  visou  aumentar  a  autonomia  dos  participantes  visto  que  eles  eram

responsáveis por criar a rede de conhecimentos, que inicialmente encontrava-se vazia. Além

disso,  teve  como  objetivo  ressaltar  a  importância  do  trabalho  em  equipe  e  fazê-los  se

reconhecerem como agentes multiplicadores do conhecimento. 

Figura 7: Fotos Dinâmica Rede de Conhecimentos

3.3.1.3 A construção do folheto sobre câncer de pele e a utilização de cartazes

 Durante  a  pesquisa  percebeu-se  que  muitos  participantes  trouxeram  em  seus

depoimentos a palavra “revista”. Tal fato revelou o interesse deste grupo em ter um material

impresso onde pudessem ler e consultar quando quisessem. Dessa forma, foi elaborada uma

tecnologia  educativa  impressa  na  forma  de  folheto  a  partir  das  principais  informações

discutidas nas dinâmicas participativas realizadas com o grupo de pescadores. Essa tecnologia

educacional serviu para reforçar o que já havia sido discutido e construído durante os círculos

de cultura além de deixar um produto da pesquisa para a comunidade.
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O folheto é um material gráfico mais complexo do que um panfleto, pois envolve uma

estrutura mais completa e possibilita que um maior conteúdo seja abordado. Caracteriza-se

por conter uma ou mais dobras, e é usualmente escolhido quando se possui um volume maior

de informações a serem transmitidas, visto que as dobras facilitam a organização do fluxo de

textos e imagens. (CONCEITO IDEAL, 2014)

Após  o  término  das  dinâmicas  foi  realizada  a  leitura  do  folheto  com  todos  os

participantes  e  foi  solicitado  que  os  mesmos  avaliassem  o  material  e  sugerissem  o  que

precisava  ser  modificado.  Todos  os  participantes  consideraram  o  folheto  apresentado

adequado  e  disseram  que  o  mesmo  estava  claro,  com  linguagem  acessível  e  conteúdo

suficiente, não havendo necessidade de mudanças. Mediante isso, essa tecnologia educativa

não  sofreu  nenhuma  modificação  neste  momento,  mas  poderá  sofrer  mais  adiante  uma

validação mais apurada tanto do público alvo como de especialistas. (Apêndice E).

Alguns pequenos cartazes com fotos também foram utilizados no sentido de ilustrar

melhor  algumas  explicações,  conforme foi  solicitando  pelos  participantes.  A Figura  8 foi

utilizada para auxiliar na explicação de como o câncer tem início em uma determinada célula

do corpo.

 
Figura 8: A associação do câncer na célula como maçãs estragadas.

A Figura 9 abaixo demonstra os cartazes contendo fotos dos diferentes tipos de câncer

de pele (Melanoma e Não Melanoma),  utilizados para poder auxiliar  na detecção precoce

durante o autoexame da pele. 
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Figura 9: Cartazes com fotos dos diferentes tipos de Câncer de Pele.

A Figura  10  é  respectiva  ao  cartaz  utilizado  para  explicação  da  ação  dos  raios

ultravioletas na pele.

Figura 10: Ação dos Raios Ultravioletas na Pele.

Ao final da pesquisa, ocorreu uma segunda entrevista semiestruturada (Apêndice C),

para avaliar a opinião dos pescadores sobre os encontros realizados.
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Em resumo as etapas de coleta de dados foram as seguintes: 

1. Visita ao local para apresentação da equipe de pesquisa;

2. Investigação do universo temático;

3. Aplicação do questionário sócio-demográfico e de saúde;

4. Realização da primeira entrevista para avaliação do conhecimento dos pescadores

sobre o câncer de pele não melanoma;

5. Realização das rodas de conversas;

6. Realização da segunda entrevista para avaliação das rodas de conversas;

Destaca-se que,  os pescadores  identificados com suspeita  de câncer  de pele  foram

encaminhados  a  consulta  com  a  dermatologista  da  Policlínica  Regional  de  Jurujuba,

responsável por atender essa população, para conclusão de diagnóstico e acompanhamento.

3.4 Análise dos dados 

Para analisar os dados foi realizada a transcrição das entrevistas na íntegra e o método

de análise adotado foi o de conteúdo na modalidade de análise temática, proposto por Minayo

(2007). Esta autora descreve a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de análise

de comunicação visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do

conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos

às  condições  de  produção/recepção  destas  mensagens.  “É  uma  técnica  de  pesquisa  para

descrição  objetiva,  sistemática  e  quantitativa  do  conteúdo  manifesto  das  comunicações  e

tendo por fim interpretá-los”. (BERELSON, 1952 apud MINAYO, 2007)

Optou-se  pela  modalidade  Análise  Temática  visto  que  consiste  em  descobrir  os

núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem

alguma coisa para o objeto analítico visado. (MINAYO, 2007).

 A análise ocorreu em três etapas propostas por Minayo (2007): a primeira etapa foi a

de  pré-análise,  composta  por  leitura  flutuante,  constituição  do  corpus,  formulação  e

reformulação de hipóteses e objetivos, visando determinar: a unidade de registro, a unidade de

contexto, os recortes, a categorização, a modalidade de codificação e os conceitos teóricos

mais gerais; a segunda etapa foi a de exploração do material, que consiste em uma operação

classificatória  que visa alcançar  o núcleo de compreensão do texto,  busca-se encontrar as

categorias, que são expressões ou palavras significativas em função das quais os conteúdos de

uma fala  serão organizados;  a terceira  e  última etapa foi  a  de tratamento  dos  resultados

obtidos  e  interpretação,  que  consiste  em  análise  estatística  simples  (porcentagens)  dos
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resultados brutos, visando colocar em relevo as informações obtidas, para propor inferências e

realizar interpretações, inter-relacionando-as com o quadro teórico desenhado inicialmente.

Após a realização das três etapas propostas emergiram as seguintes categorias com

base  nos  depoimentos:  Câncer  de  pele:  primeiras  palavras;  Câncer  de  pele:  medidas  de

prevenção; Câncer de pele: construindo saberes.

3.5 Aspectos Éticos

Conforme as Diretrizes e Normas de Pesquisa em Seres Humanos, e os princípios da

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê

de  Ética  e  Pesquisa  do  Hospital  Universitário  Antônio  Pedro  da  Universidade  Federal

Fluminense sob o número 531.717 em 14/02/2014.

Os  pescadores  integrantes  desta  pesquisa  foram convidados  a  participar  de  forma

voluntária, sob prévia assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido assegurando

aos  participantes  o  anonimato,  e  a  prestação  de  qualquer  informação  e  esclarecimento  a

respeito da pesquisa.
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4.   O  PERFIL  SÓCIO  DEMOGRÁFICO  E  DE  SAÚDE:  DANDO  FOCO  AOS

PARTICIPANTES DA PESQUISA

A amostra  inicial  da  pesquisa  foi  composta  por  30  participantes,  contemplando

pescadores  e  cultivadores  de  mexilhões,  denominados  marisqueiros.  A distribuição  dos

participantes foi realizada de acordo com a caracterização da população com relação ao seu

perfil (sexo, idade, estado civil,  raça, escolaridade, etc), jornada de trabalho e aspectos de

saúde.

4.1 Perfil dos participantes

A figura 1 ilustra um gráfico com a distribuição dos participantes quanto ao gênero.
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Gráfico 2: Distribuição dos participantes quanto ao gênero.

A variável idade foi distribuída de acordo com o sexo dos participantes, e de acordo

com a média, mediana e desvio padrão, representadas na figura 2 e 3, respectivamente.

Gráfico 3: Distribuição dos participantes por idade de acordo com o gênero.

As informações representadas pelos gráficos 2 e 3 evidenciam uma mudança no perfil

da profissão quanto ao gênero e a idade, visto que antigamente a pesca era considerada uma

profissão predominantemente masculina e composta por uma população mais jovem. Porém o

processo de envelhecimento da população vem ocorrendo intensamente em consequência das

mudanças  no  comportamento  das  variáveis  demográficas,  fecundidade  e  mortalidade,  e

devido a isso estão ocorrendo várias transformações e mudanças na economia que começam a
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repercutir  no crescimento da população adulta e idosa do país, como as preocupações em

relação à inserção e/ou à reinserção do trabalhador adulto com mais idade nos últimos anos. 

Essas alterações se refletem no aumento da participação relativa da população mais

velha e consequentemente, uma diminuição relativa dos grupos mais jovens, ocasionando em

uma redistribuição  da  população  na  pirâmide  etária,  evidenciada  pelo  envelhecimento  da

população  (KRELING,  2004).  Assim  como o  fato  da  atividade  pesqueira  ter  uma  maior

participação feminina vir ocorrendo devido ao fato das mulheres encontrarem-se atualmente

inseridas  mais  fortemente  em  todos  os  campos  de  trabalho,  seja  por  escolha  ou  por

necessidade.

      IDADE/

SEXO 

Média Mediana Desvio

Padrão

Idade Máx. Idade Mín.

Masculino 49,5 52 12,4 75 25
Feminino 47,9 49,5 11,1 62 31

Tabela 1: Média, mediana e desvio padrão segundo idade dos participantes.

A tabela 2 evidencia a caracterização da população de acordo com a raça.

RAÇA Frequência %

Branca 6 20%

Parda 19 63,3%

Negra 5 16,6%

Tabela 2: Distribuição dos participantes de acordo com a raça.

As informações demonstradas na tabela 2 evidenciam a predominância da raça parda e

negra  com 80% dos  entrevistados.  Esses  dados  retratam a  realidade  de  que  a  população

parda/negra é ainda a dominante entre os diversos trabalhadores informais no Brasil, o que faz

refletir  sobre  os  baixos  índices  de  escolaridade  ainda  presente  expressivamente  nesta

população  específica,  apesar  das  diversas  estratégias  para  modificar  esta  realidade  (OIT,

2010).

A  tabela  3,  abaixo,  evidencia  a  distribuição  dos  participantes  de  acordo  com

escolaridade e renda familiar.
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ESCOLARIDADE Frequência %

Até o 5º ano Incompleto do 9 30%

Fundamental

5º ano Completo do Fundamental 5 16,6%

Do 6º ao 9º ano Incompleto do 1 3,3%

Fundamental

Fundamental Completo 4 13,3%

Ensino Médio Incompleto 6 20%

Ensino Médio Completo 5 16,6%

RENDA FAMILIAR Frequência %

<1 salário mínimo 1

21

6

2

3,3%

70%

20%

6,6%

De 1 a 3 salários mínimos

De 3 a 5 salários mínimos

De 5 a 10 salários mínimos 

Tabela 3: Distribuição dos participantes de acordo com escolaridade e renda familiar.

Em relação ao nível de escolaridade, as informações são compatíveis com os dados do

censo do IBGE (2012), onde foi evidenciado que 50,2% da população brasileira é composta

por pessoas sem instrução ou com o ensino fundamental incompleto. No Brasil, somente 9%

dos pescadores concluiu o ensino fundamental, e cerca de 1%, o 2º grau; evidenciando níveis

de escolaridade extremamente baixos nesta categoria profissional, inferiores a média nacional

da população (DIOGO et al., 2005).

A renda familiar  mensal  que a  maioria  dos  pescadores  possui  (70% da população

estudada) encontra-se abaixo da renda média nacional  de trabalhadores,  visto que a rende

familiar desses pescadores encontra-se entre R$ 724,00 e R$2172,00 e a renda média nacional

por cada trabalhador é de R$ 1.345 (IBGE, 2012).

A segui a tabela 4, ressalta a distribuição dos participantes de acordo com estado civil,

o número de filhos e o tipo de residência.

ESTADO CIVIL Frequência %
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Solteiro 7 23,3%

Casado 17 56,6%

Divorciado 2 6,6%

Viúvo 1 3,3%

União estável 3 10%

Nº DE FILHOS Frequência %

Nenhum 4 13,3%

1 a 2 16 53,3%

3 a 4 5 16,6%

5 ou mais 5 16,6%

TIPO DE RESIDÊNCIA Frequência %

Própria                                               

Alugada

27

3

90%

10%

Tabela 4: Distribuição dos participantes de acordo com estado civil, nº de filhos e tipo de residência.

A tabela 4 evidencia um dado um tanto interessante em relação ao tipo de residência

desses  pescadores,  pois  como  podemos  observar  a  grande  maioria,  compondo  90%  dos

entrevistados, possuem casa própria mesmo apresentando baixa renda familiar. Esses achados

estão em consonância com o estudo de Rosa & Matos (2010) que também apresentou em seus

resultados uma alta porcentagem (58%) de pescadores que possuíam casa própria. 

As  casas  desses  pescadores  são  bem  simples,  sendo  algumas  até  compostas  por

barracos improvisados, sem muita estrutura, localizadas em favelas próximas ao cais, ou em

vilas formada pela grande maioria de pescador,  a pouco passos de distância do mar.  Essa

proximidade da residência com o local de trabalho traz benefícios para esses trabalhadores,

visto que não necessitam de meios de transportes para chegar ao local trabalho, porém, devido

à  grande  proximidade  com  o  mar,  muitos  pescadores  já  sofreram  por  perdas  devido  a

enchentes.

4.2 Aspectos de trabalho
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O  quadro  1  demonstra  a  distribuição  dos  participantes  de  acordo  com  dados

relacionados ao trabalho, como o tempo de exposição solar diária,  tempo de profissão em

anos, e duração da jornada de trabalho.

TEMPO DE PROFISSÃO

(em anos)

Frequência %

<10 anos 3 10%

10 a 20 anos 8 26,6%

21 a 30 anos 5 16,6%

31 a 40 anos 10 33,3%

>41 anos 4 13,3%

DURAÇÃO DA JORNADA DE
TRABALHO

Frequência %

4 a 6 horas 8 26,6%

7 a 9 horas 8 26,6%

10 a 12 horas 8 26,6%

>12 horas 2 6,6%

15 dias** 4 13,3%

TEMPO DE EXPOSIÇÃO
SOLAR DIÁRIA (em horas)

Frequência %

1 a 3 4        13,3%

4 a 7 11        36,6%

8 ou mais 15          50%

Quadro 1: Distribuição dos participantes de acordo com tempo de profissão em anos, duração da jornada de

trabalho e tempo de exposição solar diária.

A profissão  de  pescador  consiste  principalmente  em  uma  profissão de  gerações,

passada de pai para filho, e que possui também como forte característica social e cultural uma

espécie de vitaliciedade, pois é comum que pescadores iniciem suas atividades na profissão
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ainda na infância e permanecem nela até a velhice, como podemos evidenciar por meio do

tempo de profissão.

A jornada de trabalho também é longa,  podendo ser diária  ou por períodos,  como

podemos observar acima, onde 13,3% desses pescadores permanecem 15 dias direto em alto

mar realizando a pesca, permanecendo apenas 2 dias em casa quando voltam dessa expedição.

Essa longa jornada de trabalho deve-se principalmente ao fato da diminuição dos estoques

pesqueiros e devido ao estresse provocado pelos baixos rendimentos, que provocam nesses

pescadores a vontade de compensar a situação indo cada vez mais longe e permanecendo cada

mais tempo em alto mar para conseguir aumentar o seu estoque de pescado e com isso obter

uma renda maior (ROSA & MATOS, 2010).

Destaca-se também que a jornada de trabalho desses pescadores vai além do ato da

pesca em alto mar em si, pois, esses trabalhadores ainda preparam seus apetrechos para a

pesca, fazendo acertos e manutenção em redes e barcos, assim como após a volta ao mar,

participam da limpeza e venda do pescado, o que muitas vezes ocorre sob a exposição solar.

Tal fato agrava o risco de exposição solar, que é inerente a profissão de pescador, e

confirma-se ao analisarmos o tempo de exposição solar diária e o tempo de profissão desses

pescadores, onde evidenciamos que 50% dos participantes se expõem ao sol por mais de 8

horas  diárias,  acrescidos  ao  longo tempo de profissão,  visto  que  46,6% dos  participantes

possuem mais de 30 anos de profissão.

Este fato chama atenção para o acúmulo de exposição solar a qual esses pescadores

foram e  estão  sendo submetidos,  visto  que  o câncer  de pele  do tipo  não melanoma está

fortemente  relacionado  a  episódios  intensos  de  exposição  solar  aguda  resultando  em

queimadura  solar.  Estima-se  que  90,0% dos  cânceres  de  pele  não  melanoma  possam ser

atribuídos  à  exposição  solar  associada  à  sua  exposição  cumulativa.  Esta  exposição

normalmente inicia-se em fases precoces da vida, porém a média de idade em que ocorre o

desenvolvimento  do  câncer  é  de  60  anos,  reforçando  a  relação  do  fator  cumulativo

(BORSATO & NUNES, 2009).

Além do risco para o desenvolvimento desse tipo de câncer, a exposição prolongada e

repetida  resulta  em  rugas,  envelhecimento  precoce  da  pele,  adelgaçamento  irregular  da

epiderme, telangiectasias, máculas hiperpigmentadas, ceratoses solares (lesões pré-malignas),

escurecimento por envelhecimento da lente ocular e formação de catarata nuclear, assim como

a  alteração  da  resposta  imune  e  da  função  e  distribuição  dos  componentes  do  sistema

imunológico causando uma incompetência imune seletiva (JUCHEM et al, 1998).  
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A  tabela  5  demonstra  a  distribuição  dos  participantes  de  acordo  com  a

complementação de renda,  ponto de venda,  satisfação na profissão e desejo que os filhos

sigam a profissão.

COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA Frequência %

Sim 12 40%

Não 18 60%

PONTO DE VENDA Frequência %

Atravessador 17 56,6%

Comércio 4 13,3%

Mercado 4 13,3%

Fábricas 5 16,6%

SATISFAÇÃO NA PROFISSÃO Frequência %

Satisfeito 28 93,3%

Não satisfeito 2 6,6%

DESEJO DE QUE OS FILHOS SIGAM
A PROFISSÃO

Frequência %

Sim 7 23,3%

Não 23 76,6%

Tabela 5: distribuição dos participantes de acordo com a complementação de renda, ponto de venda,

satisfação na profissão e desejo que os filhos sigam a profissão.

Nos dias de hoje tornou-se comum pessoas possuírem duplas ou triplas jornadas como

fontes  de  complementação  de  renda  para  manterem um padrão  de  vida  mais  elevado  ou

apenas digno de se viver, compatíveis com suas necessidades e de suas famílias. Antes da

realização dessa entrevista acreditava-se que esse comportamento também seria encontrado na

maioria dos pescadores da colônia de Jurujuba, já que é sabido que a pesca tornou-se mais

difícil e mais escassa devido a fatores como poluição e até regulação de direitos trabalhistas

da profissão. 
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Porém,  como  podemos  observar  na  tabela  5,  apenas  40%  desses  participantes

relataram complementar sua renda, mesmo possuindo uma renda familiar relativamente baixa.

Destaca-se também outro dado interessante em relação ao ponto de venda de pescado, pois

pode-se observar que a grande maioria desses pescadores ainda possui pouca oportunidade de

independência para vender seus produtos diretamente para o grande comércio, responsável

pelo maior lucro gerador, e continuam a vender seus pescados à atravessadores por valores

bem abaixo do grande mercado.

Estes empecilhos acrescidos à profissão não tiram a satisfação destes pescadores com

o seu trabalho, porém, representam para a grande maioria,  um fator decisivo para que os

pescadores pais não desejem que seus filhos sigam o mesmo caminho profissional que eles,

pois evidenciam o trabalho como sacrificante, perigoso e pouco lucrativo, segundo a fala da

maioria dos participantes.

Esse padrão dos desejos desses pescadores foi observado tanto no pescadores do cais,

pescadores de peixe, quanto nos pescadores marisqueiros. Ambos foram considerados, sem

distinções,  trabalhos  sacrificantes  e  pouco  lucrativos.  O  quadro  2,  abaixo,  demonstra  a

distribuição desses pescadores de acordo com o tipo de pescado.

PRINCIPAL TIPO DE PESCADO Frequência %

Peixe

Marisco

16

14

53,3%

46,6%

Quadro 2: Principal tipo de pescado.

4.3 Aspectos de saúde

A Tabela  6  demonstra  a  distribuição  dos  pescadores  de  acordo com alguns  dados

relacionados à saúde,  como histórico familiar,  a existência de doenças anteriores,  doenças

atuais e tratamentos.

HISTÓRICO FAMILIAR Frequência %

Hipertensão 20 66,6%

Diabetes Mellitus 14 46,6%

AVC 5 16,6%

Obesidade 3 10%
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Infarto Agudo do Miocárdio 9 30%

Câncer de pele 4 13,3%

DOENÇAS ANTERIORES Frequência %

Cálculo Renal

Hepatite

Doenças pulmonares

Febre Amarela

Lúpus

3

2

2

1

1

10%

6,6%

6,6%

3,3%

3,3%

QUEIXA  ATUAL Frequência %

Diabetes Mellitus 3 10%

Hipertensão 15 50%

AVC 3 10%

Obesidade 1 3,3%

Nefropatias

Cardiopatias

1

1

3,3%

3,3%

Câncer de pele 0 0

TRATAMENTO Frequência %

Sim 16 53,3%

Não 8 26,6%

Tabela 6: Distribuição dos participantes segundo os aspectos de saúde.

Embora  a  profissão  de  pescador  esteja  deixando  de  ser  uma  profissão  de  gênero

totalmente masculino, este ainda é o grande predomínio, principalmente no que diz respeito a

este estudo de caso. Assim, o perfil de saúde da população alvo estudada também acaba sendo

influenciado pelo gênero. Desta forma, foi possível perceber neste estudo, que os participantes

do  sexo  masculino  possuíam  uma  forte  carga  sociocultural  em  relação  a  questão

‘masculinidade’  perante  o  grupo,  pois,  aspectos  de  doença  eram  considerados  pelos

pescadores como aspecto de fragilidade.  Por isso, os cuidados referentes à saúde, como a

prevenção de doenças por meio de hábitos saudáveis e o comparecimento a unidades de saúde
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para consultas regulares com profissionais de saúde eram desencorajadas pela grande maioria

dos participantes do sexo masculino dentro do grupo. Tal fato facilita o entendimento do perfil

destes participantes apresentados na tabela 4.

Pode-se  identificar  nesta  população  específica  estudada  a  Hipertensão  Arterial

Sistêmica (HAS) como principal comorbidade atribuída a este grupo e embora a maioria tenha

relatado no questionário fazer o tratamento correto para a doença atual,  identificamos por

meio da observação e conversa informal que muitos faziam o tratamento de forma parcial,

seja  por  utilizarem  medicações  que  foram  prescritas  para  outras  pessoas  e  não

especificamente  para  eles,  ou  por  não  realizarem  o  acompanhamento  adequado  com um

profissional  de  saúde,  ou  por  possuírem  maus  hábitos  alimentares  e  estilos  de  vida  e

principalmente pela falta de conhecimento e informação sobre a doença que possuem.

O quadro  3,  demonstra  o  comportamento  dos  participantes  em relação  ao  uso  de

tabaco  e  bebidas  alcóolicas,  evidenciando  que  poucos  participantes,  apenas  (13,3%)  dos

entrevistados,  fazem uso do tabaco,  porém, em contrapartida 53,3% fazem uso de bebida

alcóolica, sendo que a metade utiliza em excesso. 

ETILISTA Frequência %

Sim 16 53,3%

Não 14 46,6%

FREQUÊNCIA DO ETILISMO Frequência %

Socialmente 7 43,7%

Eventualmente 1 6,25%

Diariamente

Uma vez na semana

Duas vezes na semana

Três vezes na semana

2

2

3

1

12,5%

12,5%

18,7%

6,2%

TABAGISTA Frequência %

Sim 4 13,3%

Não 26 86,6%

Quadro 3: Uso de tabaco e bebidas alcóolicas.
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Segundo Rosa & Matos (2010), este fato poderia estar relacionado com a questão de

baixa  estima  desses  trabalhadores,  que  recorrem  a  bebida  para  conseguir  aliviar  as

dificuldades inerentes ao ofício, sendo a bebida muito utilizada para esquentar, passar o tempo

e aliviar o estresse, além de diminuir a sensação de solidão sentida por eles devido a passar

tanto tempo em alto mar.

O  não  uso  do  cigarro  pela  maioria  mostrou-se  importante,  visto  que  apresenta

disparidade  de  outros  estudos.  Tal  fato  poderia  ajudar  a  explicar,  por  exemplo,  um dos

motivos por esses pescadores não possuírem câncer de pele,  contradizendo os achados na

literatura,  que apontam que profissões que expõem trabalhadores a intenção radiação solar

apresentam taxas de desenvolver câncer de pele muito mais elevada do que a população que

não sofre tal exposição.

Embora esses pescadores apresentem alta exposição solar e não possuam câncer de

pele no momento da pesquisa, a grande maioria referiu não fazer uso do protetor solar, como

podemos evidenciar no quadro 4.

UTILIZAÇÃO DE

PROTETOR SOLAR

Frequência %

Sim 6 20%

Não 24 80%

FREQUÊNCIA DO USO

DO PROTETOR SOLAR

Frequência %

Sempre utiliza 3 50%

Utiliza somente quando

exposto ao sol

Somente quando lembra

2

1

33,3%

16,6%

Quadro 4: Uso de protetor solar pelos participantes.

A  grande  maioria  dos  participantes  possui  comportamento  de  exposição  solar

considerado de risco, visto que ficam sob o sol nos piores horários onde o índice UV é mais

alto e há maior risco de desenvolver um câncer de pele e durante grande parte de suas vidas.

O não uso do protetor solar pela maioria dos participantes se dá principalmente devido ao alto

custo,  ao  incômodo  que  o  produto  causa  na  pele,  como  sensação  de  oleosidade,  ao
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esquecimento de utilização, ao não conhecimento dos riscos da exposição solar e ao fato desse

ser considerado um comportamento feminino de cuidado com a pele.

A apenas 3 participantes que responderam que faziam uso do protetor solar relataram

utilizar sempre o produto. Porém, foi observado durante a investigação do universo temático

que apenas 1 participante fazia a reaplicação correta do produto,  a cada duas horas.  Já o

quadro 6, abaixo, nos mostra que 16,6% dos participantes relataram ter observado manchas

que causassem prurido ou sangramento ou pintas que tenham mudado de formato ou cor.

APARECIMENTO DE

MANCHAS ESTRANHAS

Frequência    %

Sim 5 16,6%

Não            25 83,3%

PARTE DO CORPO Frequência  %

Face e Pescoço 3 10%

Membros Superiores e Inferiores 1 3,3%

Tórax, Abdômen e Costas 1 3,3%

Quadro 5: Aparecimento de manchas notados pelos participantes.

O aparecimento dessas manchas nos pescadores pode indicar múltiplas causas, assim

como  o  início  dos  sinais  sugestivos  de  lesões  malignas  na  pele.  Tal  fato  pode  estar

estreitamente  relacionado  ao  foto  tipo  de  pele  dessa  população  juntamente  com  o

comportamento  de risco evidenciado pela  exposição solar.  O fototipo de pele  é  analisado

mediante  a  Escala  de  Fitzpatrick,  criada  em  1976,  pelo  dermatologista  e  diretor  do

departamento de Dermatologia da Escola de Medicina de Harvard, Thomas B. Fitzpatrick. 

Essa escala  objetiva  classificar  a pele  em fototipos a  partir  da capacidade  de cada

pessoa em se bronzear sob exposição solar e sua sensibilidade e tendência a produzir eritema

sob  os  raios  solares.  A  escala  foi  elaborada  mediante  as  visualizações  empíricas  do

pesquisador, sendo dividida em seis diferentes classificações (PORTAL SBD, 2014): Tipo I –

Branca: sempre queima;  nunca bronzeia;  muito sensível  ao sol;  Tipo II  – Branca:  sempre

queima;  bronzeia  muito  pouco;  sensível  ao  sol;  Tipo  III  –  Morena  clara:  queima

moderadamente; bronzeia moderadamente; sensibilidade normal ao sol; Tipo IV – Morena

moderada: queima pouco; sempre bronzeia; sensibilidade normal ao sol; Tipo V – Morena

escura: queima raramente; sempre bronzeia; pouco sensível ao sol; Tipo VI – Negra: nunca
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queima; totalmente pigmentada; insensível ao sol. Os fototipos I, II, e III apresentam risco

elevado para desenvolver o câncer de pele.

Segundo a análise feito nos participantes mediante essa escala podemos observar que a

maioria dos participantes (69,9%) encontra-se novamente em risco para o desenvolvimento de

câncer de pele, visto que estão compreendidos entre os fototipos I, II e III, conforme podemos

analisar no Quadro 7, abaixo.

FITZPATRICK Frequência %

I - Branca 1 3,3%

II - Branca 9 30%

III - Morena clara 11 36,6%

IV - Morena moderada 6 20%

V - Morena escura 2 6,6%

VI - Negra 1 3,3%

Quadro 6: Escala de Fiztpatrick – análise de fototipos de pele.

5. ANALISE E DISCUSSÃO DOS ACHADOS QUALITATIVOS

A  partir  dos  dados  coletados  na  primeira  entrevista,  após  a  transcrição  dos

depoimentos,  da  leitura  exaustiva  visando  alcançar  os  núcleos  de  compreensão  do  texto,
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emergiram as seguintes categorias analíticas: Câncer de pele: primeiras palavras; Câncer de

pele: medidas de prevenção; Câncer de Pele: a horizontalidade na construção do saber. 

Tais categorias representam a frequência e o sentido representativo para o objeto de

pesquisa analisado, ‘a prática educativa de enfermeiras com pescadores sobre câncer de pele,

orientada pelos preceitos da educação popular em saúde’.

5.1 Câncer de pele: primeiras palavras

Para  que  fosse  possível  realizar  a  ações  educativas  em saúde  com os  pescadores,

segundo seus princípios e essência, a primeira pergunta do roteiro de entrevista era sobre o

conhecimento prévio que possuíam sobre câncer de pele. Qualquer informação trazida pelos

participantes, obtida por qualquer meio foi devidamente registrada em sua total fidedignidade.

Dessa forma, foi possível identificar o conhecimento prévio dos participantes sobre o câncer

de pele. 

O  depoimento  abaixo  evidencia  uma  dúvida,  uma  vez  que  o  câncer  de  pele  é

confundido com a hanseníase. 

 P13: “Acho que é lepra, né?”.

Segundo  a  Sociedade  Brasileira  de  Dermatologia  (2014),  a  hanseníase,  também

conhecida  como  lepra,  é  uma  doença  infecciosa  causada  por  uma  bactéria  denominada

Mycobacterium leprae.  Consiste em uma doença cuja incidência está  relacionada a países

menos desenvolvidos ou com condições precárias de higiene e superpopulação. No ano de

2011 o Ministério da Saúde registrou no Brasil mais de 33 mil casos da doença.

Embora seja uma doença da pele, sua transmissão ocorre mediante contato íntimo e

contínuo com gotículas  que saiam do nariz  ou saliva  do paciente,  não  havendo qualquer

transmissão pelo contato com a pele do paciente. A hanseníase afeta primordialmente a pele,

mas  pode também afetar  os  olhos,  os  nervos  periféricos  e,  eventualmente,  outros  órgãos

(SBD,  2014),  sendo  sua  principal  característica  as  manchas,  que  podem  ser  brancas  ou

avermelhadas  e que apresentam alteração da sensibilidade (INFORME ENSP, 2008). Já o

câncer de pele aparece na forma de pintas e manchas que mudam de cor, textura ou tamanho e

que podem apresentar  prurido e sangramento,  não apresentando nenhuma via  de contágio

(INFORME ENSP, 2008).
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 A fala abaixo revela a dúvida se o câncer de pele é contagioso e destaca a crença de

que todos os outros tipos de cânceres serem contagiosos. 

P4: “O que eu já ouvi falar do câncer de pele, dizem...  eu não sei  se é
verdade... é que acho que não pega, né, não é contagioso. Acho que é o
único câncer que não é contagioso é o câncer de pele, não é isso?! Até
aquele rapaz que teve aqui, o pai dele tem muita marca de câncer de pele, e
ele mesmo evitava encostar nas pessoas”. [Referente a um pescador cujo pai
também pescador teve câncer de pele em diversos locais do corpo e hoje se
encontra afastado da pesca fazendo tratamento].  

Esse depoimento ressalta a importância de se identificar o conhecimento prévio de um

grupo sobre um determinado assunto quando se pretende trabalhar participativamente. Desse

modo, foi possível identificar lacunas no conhecimento, além de identificar fatores sociais e

culturais que interferem na construção do saber popular.

O câncer pertence a um grupo de doenças que se caracteriza pela perda do controle da

divisão celular e pela capacidade de invadir outras estruturas orgânicas, podendo ser causado

por  fatores  externos,  como  substâncias  químicas,  irradiação  e  vírus,  e  internos,  como

hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas. Mesmo os cânceres causados por

vírus não são contagiosos, ou seja, não passam de uma pessoa para a outra (BRASIL, 2004).

Alguns vírus oncogênicos, isto é, capazes de produzir câncer, podem ser transmitidos

através do contato sexual, de transfusões de sangue ou de seringas contaminadas utilizadas

para injetar drogas. Como exemplos de vírus carcinogênicos têm-se o vírus da hepatite B, que

pode causar o câncer de fígado e o vírus HTLV - I (Human T-lymphotropic virus type I), que

pode ocasionar a leucemia e o linfoma de célula T do adulto (BRASIL, INCA, 2004).

O câncer de pele não é uma doença contagiosa, e por isso não é transmissível pelo

contato com alguém que tem ou já teve, nem como utilizando utensílios pessoais (SBCP MG,

2010). Porém, embora no geral o câncer não seja hereditário,  existem, no entanto,  alguns

fatores genéticos que tornam determinadas pessoas mais sensíveis à ação dos carcinógenos

ambientais, o que explica por que algumas delas desenvolvem câncer e outras não, quando

expostas a um mesmo carcinógeno (BRASIL, 2004).

Fatores externos e hábitos de vida também podem influenciar no aumento do risco

para o desenvolvimento do câncer de pele, sendo o principal risco a exposição solar, mais

especificamente  a  radiação  ultravioleta.  Este  fator,  que  tem  efeito  cumulativo  e  penetra

profundamente  na  pele,  é  capaz  de  provocar  diversas  alterações  e  mutações  celulares,

responsáveis por ocasionar o câncer de pele melanoma e não melanoma. 
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Dentre os aspectos sobre o câncer de pele abordados com os pescadores, a exposição

solar  foi  o  que  apresentou  mais  uniformidade  nas  respostas.  A maioria  dos  participantes

ressaltou a relação sol e câncer de pele, como pode ser evidenciado nas falas a seguir:

P7: “A exposição ao raio ultravioleta, a exposição a esse raio solar que em
certos momentos do dia ele causa uma piora, que pode agravar e se torna
um câncer.” 

P5: “[...] eu vejo muito falar é negócio de que cigarro é brabo, piora, e o
sol quente que dá câncer de pele.” 

P6: “Sol muito forte, se você não usa protetor, né, vai causar, e direto assim,
né, você pegando sol assim todos os dias quase.” 

P23: “Até onde eu sei, o forte é pelo raio solar, ou se existe outro meio, até
agora eu não sei.”

Foi  possível  evidenciar  que  muitos  participantes,  ao  serem  questionados  sobre  o

conhecimento da causa do câncer de pele, embora dissessem inicialmente que não tinham

informação sobre o assunto, identificaram o protetor solar como forma de prevenção. Alguns

ainda se reconheciam como “população de risco” para desenvolvimento desse tipo de câncer,

visto que se expõem constantemente ao sol. 

As afirmativas abaixo revelam tal visão:

P2: “Não, não sei.” [Ao ser questionado se conhecia a causa do câncer de
pele]
P2: “É porque  pega sol,  pega chuva,  fica no mar  o dia todo.”  [Ao ser
questionado se achava que a profissão o colocava em risco para o câncer de
pele]
P2: “Eu uso protetor solar, mas é que às vezes eu esqueço de usar.” [Ao ser
questionado em como se protegia do câncer de pele]

P3: “Não sei.” [Ao ser questionado se conhecia a causa do câncer de pele]
P3: “Creio que sim, porque é exposto ao sol,  né,  com certeza.”  [Ao ser
questionado se achava que a profissão o colocava em risco para o câncer de
pele]

P4: “Não sei dizer.” [Ao ser questionado se conhecia a causa do câncer de
pele]
P4: “[...] a turma mais fácil de pegar o câncer de pele é o pescador, porque
a gente vive muito no sol.” [Ao ser questionado se achava que a profissão o
colocava em risco para o câncer de pele]
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Outro dado interessante trazido por um participante em relação à causa do câncer de

pele foi o uso do tabaco, sendo este apontado como um fator agravante da doença. Como

evidencia a fala a seguir:

P5: “Eu vejo muito falar é que cigarro é brabo, piora, e o sol quente que dá
câncer de pele.”

De fato, um estudo recente de caso controle realizado nos EUA apontou que mulheres

fumantes por no mínimo 20 anos, apresentam uma taxa de risco três vezes mais elevada para

desenvolver o câncer de pele não melanoma de origem de célula escamosa. Entre os homens

fumantes, o achado foi diferente, visto que os participantes do sexo masculino que possuíam

carcinoma de células basais eram mais propensos a ter fumado por ao menos 20 anos do que

os pacientes sem a doença (ROLLISON, IANNACONE, MESSINA, et al, 2012).

Segundo os pesquisadores os resultados não surpreenderam, pois a fumaça do cigarro

contém agentes carcinogênicos,  e os fumantes jogam fumaça e cinzas sobre seus próprios

rostos todos os dias. Composto por mais de 4 mil substâncias tóxicas identificadas, o cigarro

está relacionado a mais de 50 doenças e é extremamente prejudicial à pele.  As substâncias

presentes  em sua  composição  levam  à  perda  do  colágeno  e  a  elastina,  o  que  acelera  o

surgimento das rugas e provoca a flacidez do tecido cutâneo (SBCD, 2012).

Outras  substâncias  presentes  em  alguns  produtos  químicos  como,  por  exemplo,

Arsênico, Alcatrão Industrial,  Piche, Parafina e Xisto também podem ser responsáveis por

causar o câncer de pele além das radiações ultravioletas (INCA, 2014; ONCOGUIA, 2014).

Destaque  maior  deve  ser  dado  ao  Arsênico  que  seria  considerado  o  segundo  maior

responsável pela ocorrência do câncer de pele depois da radiação ultravioleta, mesmo embora

esta ocorrência não seja muito frequente. O arsênio (As) é um semimetal (metalóide) que

ocorre  naturalmente  na  crosta  terrestre  e  está  presente  em  mais  de  200  minerais.  Esta

substância é liberada ao ambiente por fontes naturais (poeiras e vulcões) e antropogênicas,

como mineração de metais não ferrosos e fundição, aplicação de agrotóxicos, combustão de

carvão e madeira e incineração de lixo (CETESB, 2012).

A exposição  não  ocupacional  ao  arsênio  ocorre  principalmente  por  ingestão  de

alimentos e água, enquanto a exposição ambiental por via inalatória é considerada mínima. O

arsênio está presente em quantidades-traço em todos os alimentos e as concentrações mais

elevadas  geralmente  são  encontradas  em frutos  do  mar,  carnes  e  grãos,  com teores  mais

baixos em derivados do leite, vegetais e frutas, porém a associação de câncer de pele com
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arsênico está relacionada principalmente às populações que consumiram água contaminada

por longos anos (CETESB, 2012).

A fala a seguir representa o conhecimento prévio de um participante sobre o fato de

alguns produtos químicos serem risco para o desenvolvimento do câncer de pele.

P15: “Eu acho que além do sol alguns produtos químicos também podem
causar câncer de pele.”

5.2 Câncer de pele: medidas de prevenção 

Outra categoria destacada com base nos depoimentos dos participantes foi em relação

à prevenção do câncer de pele. O protetor solar foi referenciado pelos participantes como a

principal forma de prevenção do câncer de pele. Mesmo aqueles que inicialmente disseram

não saber  a  causa do câncer  de pele,  durante o desenvolvimento  da entrevista,  fizeram a

associação do câncer de pele com o sol e o uso do protetor solar como a principal medida

preventiva, além do uso de roupas e chapéus, assim como evitar a exposição ao sol sempre

que possível, como podemos evidenciar nos depoimentos a seguir:

P7: “Usando o filtro solar e evitando a exposição ao sol, porque o filtro
solar protege, mas também não é cem por cento.” [Ao ser perguntado sobre
como prevenir o câncer de pele]

P12: “De vez em quando a gente bota um ‘protetorzinho’ solar em cima,
mas é caro, né.”

P23: “Eu uso os  remédios  atuais,  esqueço o nome,  acho que é  protetor
solar.”

P2: “Uso chapéu porque já faz parte do uniforme, tem que usar, né, calça,
blusa e chapéu.”

P9: “Tem que procurar ficar na sombra, não ficar muito exposto com a cara
no sol.”

P19: “Não deve ficar no sol. Eu fico na cobertura, mas protetor solar não
uso não.”

A prevenção do câncer  da pele  fundamenta-se no aconselhamento  para a  proteção

contra  a radiação solar por meio da utilização de filtros  solares,  vestimentas  adequadas  e

acessórios protetores, além de evitar a exposição solar entre o horário de maior incidência da

radiação ultravioleta, entre 10:00 e 16:00h (INCA, 2003). 
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Porém, como para esta população alvo, evitar a exposição solar no horário considerado

de risco não é uma opção, especial atenção deve ser dada nas orientações quanto à utilização

dos acessórios protetores como o uso de camisetas de manga compridas e leves, chapéus, e

óculos escuros, assim como o uso de filtros solares.

Os filtros solares considerados ideais devem possuir amplo espectro, ou seja, ter boa

absorção tantos dos raios UVA quanto UVB, não ser irritante e ter certa resistência à água.

Eles podem ser físicos ou inorgânicos e/ou químicos ou orgânicos. Os protetores físicos, à

base de dióxido de titânio e óxido de zinco, se depositam na camada mais superficial da pele,

refletindo as radiações  incidentes.  Já os filtros químicos funcionam como uma espécie  de

“esponja” dos raios ultravioletas, transformando-os em calor (SBD, 2014).

Um filtro solar com fator de proteção solar (FPS) de 2 até 15 possui baixa proteção

contra a radiação UVB, o FPS de 15-30 oferece média proteção contra UVB, enquanto os

protetores com FPS 30-50, oferecem alta proteção UVB e o FPS maior que 50, altíssima

proteção UVB (SBD, 2014).

 Desta forma, o FPS ideal para trabalhadores que se expõem diariamente ao sol e tem

pouco tempo para reaplicar o produto são aqueles a partir de 30. Além de possuírem alta

proteção contra  os raios UVB permitem que a reaplicação do produto ocorra com menor

frequência, visto que possuem um tempo de proteção maior do que filtros solares com FPS

mais baixo. 

Schalka  e  Reis  (2011)  complementam  que,  embora  o  FPS  seja  ainda  a  principal

informação acerca da eficácia fotoprotetora de um filtro solar, a sua interpretação não deve ser

baseada somente no valor numérico em si. Deve-se também considerar a adequada forma de

uso  do  produto,  em  termos  de  quantidade  aplicada  e  regularidade  na  reaplicação,

principalmente  quando  fatores  como água  e  suor  reduzirem o  tempo  de  permanência  do

produto na pele. 

Foi possível perceber que os poucos participantes que utilizam o filtro solar não fazem

uso de forma correta. A maioria não reaplica o produto ou acredita que os cremes hidratantes e

bronzeadores possuem a mesma funcionalidade que o protetor solar e podem servir como

substitutos ou que o uso pode ser dispensável em dias nublados, em que os raios solares não

são visíveis. As afirmativas abaixo evidenciam tal fato:

P2: “Eu quase não me lembro de usar o protetor”.

P4: “Eu  mesmo  não  uso  nada,  mas  conheço  muita  gente  que  usa  o
hidratante para proteger a pele porque é mais barato”.
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P5: “Lá no barco tem o bronzeador, aí as vezes eu uso”. “Eu só uso quando
pego sol muito forte, quando está nublado a gente não usa”.

P9: “Eu uso o protetor solar, mas quando não tem e eu tenho que vir pro
marisco, eu passo creme”. “Quando eu estou em casa eu passo no rosto,
nos braços, mas quando eu saio eu não levo ele não, porque eu com esse
negócio da menopausa, a gente sua, aí eu gosto de passar mais a noite,
porque durante o dia sua muito, a noite a gente não sua tanto”.

P12: “Não, passa uma vez só...passa uma vez e vai até...” [Referindo a não
reaplicação do produto, relatando que usa apenas uma vez até voltar pra
casa]

P23: “Eu uso pouco o protetor, porque no meu caso eu não fico muito no
sol, fico mais no gabinete do barco mesmo”.

O filtro solar deve ser usado todos os dias, mesmo quando o tempo estiver frio ou

nublado, pois a radiação UV atravessa as nuvens. Aguilera, Higueras, González et al (2011),

explicam que a radiação UV é geralmente maior em céus totalmente limpos, pois as nuvens

geralmente reduzem a quantidade de radiação UV, mas essa atenuação depende da espessura e

da dispersão  das  nuvens.  Em certas  condições,  e  durante  curtos  períodos de  tempo,  uma

pequena  quantidade  de  nuvens  pode  até  mesmo  aumentar  a  quantidade  de  radiação  UV

(acontece normalmente no céu parcialmente coberto com o sol visível), portanto deve-se ter

igual cuidado em dias nublados para se proteger do câncer de pele.

A Sociedade  Brasileira  de  Dermatologia  (2014),  explica  que  o  produto  deve  ser

aplicado preferencialmente antes da exposição solar, e reaplicado ao longo do dia a cada 2

horas, se houver muita transpiração ou exposição solar prolongada. É necessária aplicar uma

boa quantidade do produto, equivalente a uma colher de chá rasa para o rosto e três colheres

de sopa para o corpo, uniformemente, de modo a não deixar nenhuma área desprotegida. 

O  depoimento  abaixo  demonstra  o  conhecimento  prévio  sobre  o  uso  correto  do

protetor em relação a frequência de aplicação:

P15: “Uso sempre que vou ficar exposto ao sol e reaplico de duas em duas
horas”. 

Os  bronzeadores  possuem  o  mesmo  princípio  dos  filtros  solares,  mas  com  uma

intensidade bem menor, pois o FPS dos bronzeadores é de 2 ou 4, o que representa apenas

proteção  de  duas  ou  quatro  vezes  mais  tempo  sob  o  Sol  quando  comparado  a  pele

desprotegida, porém apresentando pouca eficácia contra os raios UVB. A outra diferença está
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na sua fórmula, que é rica em betacaroteno, um pigmento que tinge a camada superficial da

pele, aumentando a impressão de que ela está mais bronzeada. (RIGONI, 2014). 

Os hidratantes constituem um grupo de produtos cosméticos elaborado para o cuidado

e higiene  da pele.  Suas  pretensões  estão  centralizadas  no tratamento  de pele  seca,  o  que

resultará  em  pele  suave,  mais  flexível  e  com  aparência  mais  saudável.  (RIPAMONTI;

GUIDASTRE, 2008). Desta forma, estas diferenças aclaram que estes dois produtos não são

substitutos do filtro solar no quesito proteção de raios UV.

Alguns  pescadores  entendem  como  medida  preventiva  a  necessidade  de

acompanhamento com médico ou profissional de saúde para a detecção precoce do câncer de

pele, assim como o autoexame da pele na busca de sinais sugestivos de câncer de pele.

P16: “A gente também pode prevenir o câncer indo ao médico e fazendo
exames da pele”.

P23: “Se tratando no médico, olhando sempre a pele, dá para prevenir”.

O autoexame da pele, assim como consultas regulares com profissionais de saúde, bem

como as consultas iniciais, logo após o surgimento do primeiro sinal ou sintoma, auxilia no

diagnóstico  precoce  e  na  obtenção  da  cura  do  câncer  de  pele.  Entre  as  ações  integradas

previstas na política nacional  de controle do câncer estão a atuação em áreas estratégicas

como a prevenção e a detecção precoce. O papel da prevenção do câncer nos níveis primário

(promoção da saúde) e secundário (detecção do surgimento da doença nos estágios iniciais) é

fundamental para que os índices de incidência e mortalidade por câncer no Brasil possam ser

reduzidos (INCA – BRASIL, 2014).

5.3 Câncer de Pele: modos de ensinar e de aprender

No planejamento  de  ações  educativas  em saúde  com a  população,  tão  importante

quanto fazer o levantamento do conhecimento prévio por meio da investigação do universo

temático, é identificar os métodos de aprendizagem e instrumentos considerados atraentes e
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eficazes, e que trazem significância para o grupo populacional, tanto no que diz respeito à

cognição quanto à cultura.

Desta forma, os participantes expressaram como gostariam de aprender mais sobre o

câncer de pele e por quais meios eles haviam obtido informações sobre esse tema. A proposta

deste estudo foi ir de encontro ao ensino tradicional, autoritário e propor algo inovador no

ponto de vista da educação e promoção da saúde. Por isso, ao depararmos com a palavra

‘palestra’ trazida na resposta de nove participantes,  como a forma mais interessante de se

aprender sobre o câncer de pele, nos fez refletir se esta estratégia educativa era eficaz para

esta população ou se isso representava apenas a única abordagem educacional conhecida pelo

grupo de pescadores.  

No  levantamento-sócio  demográfico  e  clínico,  verificou-se  que  (30%)  dos

participantes se referem à palestra como uma forma de construir o conhecimento sobre câncer

de pele, (26,6%) dos participantes trouxeram em seus depoimentos os modelos de educação

por meio de revistas e folhetos explicativos; (6,6%) o uso de imagens e fotos como estratégia

para facilitar a compreensão; (6,6%) informou que vídeos também seria uma forma dinâmica;

(26,6%)  afirmou  que  a  eficácia  se  daria  por  meio  de  pessoas  que  fossem  até  eles  e

explicassem por meio de conversa; e (10%) afirmou que a melhor forma seria por reuniões em

grupos. As falas abaixo confirmam tais opiniões:

P2: “O jeito de aprender é assistir uma palestra, para poder saber. Tem que
ter alguém para explicar o que está havendo”.

P3:  “É bom fazer uma revista, né, tipo uma coisa pra você poder ver, um
folheto”.

P4: “Bom mesmo é uma pessoa pra poder instruir a gente, né, porque às
vezes na televisão passa ali, mas é um troço rápido, já vem ali um intervalo
com  outras  coisas,  e  uma  pessoa  explicando  pra  gente  pessoalmente  é
melhor. Uma palestra, um vídeo, uma revista pra você poder pegar e ler e
ver figuras”.

P12: “Uma revista é boa porque você pode ficar olhando ela e quando você
tem dúvida pode ir lá e ler, mas tem pessoas também que não tem como ler,
né.  Mas com revista está sempre ali,  se  você der  palestra ela passa,  na
revista você pode pegar a revista e guardar em casa e aí eu vou ver aquela
página lá,  como é que eu tenho que usar o protetor mesmo? Se fosse a
palestra e a revista seria bom porque casava, né, aquele que não sabe ler
vai pra palestra”.

P6: “Para os pescadores mesmo tem que ser palestra, porque eles não vão
ler nada. Eles não têm tempo de ler não. Se você for lá e der uma palestra,
um vídeo,  todo mundo vai  ver,  mas se você der um folheto não adianta,
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porque o da dengue mesmo, dão o folheto, mas ninguém olha, joga fora,
você acha na rua jogado, ninguém se interessa não”.

A fala de  P6 evidencia o hábito dos profissionais de saúde de embutir informações

prontas  sem  significância  para  a  população  alvo.  Nesse  sentido,  a  forma  da  redação,  a

contextualização e até a forma de apresentação devem ser levadas em conta, além de outras

estratégias de participação eficazes. 

P15: “Tinha  que  vir  na  residência  falar  com a  gente,  só  o  folheto  não
adianta, muita gente não sabe ler”.

P3: “Seria bom aqui para todo mundo, porque aqui ninguém vai no posto
pegar um papel”.

P9: “A  gente  vai,  mas  tem  que  ver  o  dia,  porque  se  a  gente  tiver
trabalhando aqui, aí não vai dar”.

P13: “Tem que ser em dia que o mar tiver ruim, porque assim a gente não
trabalha”.

As falas acima evidenciam um outro aspecto importante a ser destacado quando se

planeja atividades com populações consideradas vulneráveis em locais pouco acolhedores e

até intimidadores.  É comum nesses casos, uma certa dificuldade de aproximação pois, em

geral os enfermeiros e demais profissionais de saúde acreditam que esses sujeitos virão com

facilidade ao seu encontro.

Em  diversos  momentos,  os  pescadores  alegaram  não  possuir  disponibilidade  para

agendamento prévio das atividades, pois o trabalho é muito imprevisível, visto que depende

de fatores como condições climáticas e do mar, época em que há maior oferta de peixes e

mariscos e a época do defeso1. Tais obstáculos evidenciam a necessidade do pesquisador ir ao

encontro da população, sair da sua zona de conforto e de preferência realizar as atividades em

locais de fácil acesso para a população e principalmente,  locais conhecidos e acolhedores,

pois assim a relação se torna mais prazerosa. Tal  fato pode ser evidenciado nas seguintes

falas:

P1: “Se tivesse no posto, daria para ir, mas melhor mesmo é aqui”.

P11: “A melhor forma é, por exemplo, como você, que teve aqui no cais,
conversando comigo, e aí pode conversar com outros amigos, mas aqui no
cais é o ideal”.

1 Esta é a época em que a pesca é considerada ilegal devido à reprodução dos peixes.
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No  que  diz  respeito  à  forma  de  realização  das  atividades  educativas,  podemos

confirmar a força das rodas de conversas na perspectiva da educação popular proposta por

Freire, como uma maneira de favorecer a concepção de Educação Libertadora e Dialógica em

um espaço circular de expressão do ser. Nesses locais, parte-se da codificação da realidade,

para o educando proceder a decodificação para voltar a codificá-la. É, portanto, um espaço

reflexivo e participativo, onde o ser é reconhecido como individualidade dentro do coletivo

(CAVALCANTI, 2008). Essa concepção pode ser identificada nas seguintes afirmativas: 

P19: “Você poderiam fazer um grupo e falar sobre isso”.

P25: “Tinha que ter um evento, algo assim que vocês estivessem reunidos”.

P1: “Eu acredito que a melhor informação é pela palestra, a palestra é bem
mais fácil de entender, que você está ali participando também. Eu acho que
a palestra é mais importante”. 

P9: “Ah  tinha  que  ter  mais  alguém para  conversar  sobre  essas  coisas,
marcar todo mundo, aí a gente vai, né”.

Estas falas representam a visão dos participantes quanto às atividades realizadas em

grupo, demonstrando que o interesse aumenta, reduz a inibição, promove a autonomia, além

de estimular a interação social. Os pescadores também destacaram o uso de fotos e figuras

como forma de facilitar a compreensão, visto que esses recursos didáticos favorecem uma

aproximação com a realidade dos participantes, deixando de ser apenas algo abstrato.

P22: “Tem que ter fotos pra gente saber bem como é”. 

P9: “Ah tinha que ter cartaz, folheto com os tipos de mancha, assim fica
mais fácil”.

Os meios de informação podem variar de acordo com o tema abordado e com tipo da

população. Neste caso,  os meios por onde os participantes  tiveram acesso às informações

sobre  o  câncer  de  pele  foram variados,  porém uma  amostra  representativa  da  população

afirmou nunca ter tido informação nenhuma. 

Assim, 40% dos participantes destacou a informação por meio da televisão; 16,6%

informou que obteve informações por médicos ou profissionais de saúde; 3,3% por meio de

palestras; 6,6% pelos colegas; 3,3% por meio de leituras;  e 23,3% afirmou nunca ter tido

nenhuma informação, como podemos evidenciar pelas falas a seguir.
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P1: “Eu aprendi  um pouco por palestras no posto de saúde.  Eu assistia
porque eu era vigilante do posto”. 

P2: “Foi pela televisão. A dermatologista que fui, ela fala, fala, fala, mas
não explica direito e eu não entendo”.

P4: “No barco mesmo, entre os pescadores já veio o assunto do câncer de
pele”. 

P5: “A doutora nossa falou que é para gente evitar pegar muito sol por
causa do câncer de pele”.

P7: “Ah lendo, vendo uma televisão, uma reportagem”. 

P9: “Ah eu escuto pela televisão, quando eu vejo fazendo aquelas matérias
na praia, que eu vejo os médicos falando que tem que tomar cuidado com a
pele, não pode ficar muito no sol”.

P21: “Ninguém nunca me falou nada sobre isso”. 

Ao final  da realização dos terceiro  encontro,  ocorreu a segunda entrevista  visando

avaliar  a  opinião  dos  participantes  sobre  as  atividades  desenvolvidas.  Do total  de  quinze

participantes  dos  encontros,  apenas  dez  (10)  participaram da  segunda  entrevista.  Tal  fato

deve-se à dificuldade em agrupar novamente esses mesmos participantes e a pressa de muitos

em voltar para suas atividades de trabalho.

A realização da primeira entrevista, visando identificar qual o conhecimento que os

pescadores  possuíam  sobre  câncer  de  pele,  permitiu  identificarmos  as  lacunas  do

conhecimento  e  pode-se  perceber  que  muitos  participantes  desconheciam  ou  possuíam

conhecimentos diferentes em relação à definição de câncer de pele. Embora a grande maioria

tenha  associado  o  sol  como principal  agente  causador  foi  possível  observar  também que

poucos citaram os meios de prevenção deste tipo de câncer, assim como poucos relataram

fazer uso de meios protetores.

Mediante  isso,  destacaram-se  algumas  falas  que  identificam  mudanças  positivas

trazidas pela prática educativa em saúde uma vez que foi possível observar a construção do

conhecimento sobre a causa do câncer de pele, suas formas de prevenção e manifestações

clínicas.

P9: “Eu agora sei que o câncer de pele é causado pelo sol e que tem que
usar o protetor ou uma roupa e chapéu para proteger, né, e aprendi que o
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pescador está em risco, tem que se proteger mesmo quando o sol não está
aparecendo”.

P10: “Com as fotos agora eu já sei como é, tem que ficar de olho nessas
manchas que coçam e pinta que muda”.

P4: “É  um  machucadozinho,  mas  aquilo  ali  vai  passar,  era  só  uma
manchinha, mas ninguém sabe ver o que tem de trás daquilo”.

P11: “Ah o que eu entendi é que se a gente sair e o sol tiver muito quente
tem  que  passar  sempre  o  protetor  solar  e  evitar  ficar  muito  no  sol
principalmente de meio dia em diante e no verão”.

A fala de P9 demonstra um aumento do seu conhecimento em relação aos raios solares

apresentarem risco para o desenvolvimento do câncer de pele mesmo em dias nublados e

demonstra a visão reflexiva do participante em se perceber vulnerável a esta patologia, visto

que ele agora se identifica como “população de risco” devido a sua profissão.

A fala  de  P10  demonstra  a  eficácia  do  uso  de  fotos  e  figuras  para  aproximar  o

conhecimento com contexto do grupo, possibilitando sair do plano abstrato, além de favorecer

o  desenvolvimento  da  autonomia  visto  que,  a  partir  do  momento  que  ele  constrói  o

conhecimento,  ele  se  torna  capaz  de  realizar  o  seu  autoexame  de  pele  e  buscar  ajuda

profissional, caso suspeite de uma lesão cancerosa. A fala de P11 reforça a ideia de autonomia

do sujeito,  visto  que  este  participante  construiu  um conhecimento  e  agora  sabe  como se

proteger do câncer de pele.

Um fato importante chamou a atenção das pesquisadoras no que tange a ampliação do

conhecimento sobre câncer de pele. Após a realização do primeiro encontro, ao retornar à

comunidade a equipe se deparou com uma cena que representou a repercussão positiva das

atividades  desenvolvidas,  ou  seja,  a  reorientação  de  hábitos  pelos  pescadores,  visto  que

encontramos um participante da pesquisa trabalhando de chapéu (Figura 11). Este participante

era bastante resistente ao uso deste acessório protetor antes da prática educativa desenvolvida

pelas enfermeiras. 

Na formação de pessoas mais sabidas, devem ser criadas oportunidades de intercâmbio

de culturas, e as pessoas mudarão quando desejarem mudar e tiverem condições objetivas e

subjetivas de optar por outro jeito de viver (VASCONCELOS, 2009).
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Figura 11: Reorientação de hábitos: o uso do chapéu

As  falas  dos  pescadores,  assim  como  as  imagens  revelam  um  ponto  positivo  da

educação  popular  como  ferramenta  na  construção  do  conhecimento  com  esta  população

específica. A prática educacional desenvolvida problematizou um agravo real, favorecendo a

construção de um conhecimento mais amplo e acessível. 

Desta  forma,  acredita-se  que,  apesar  dos  obstáculos  encontrados  o  objetivo  de

favorecer a construção de um conhecimento sobre o câncer de pele e motivar a reorientação

de hábitos foram atingidos, contemplando também um objetivo da educação popular enquanto

estratégia  de  construção  da  participação  popular  no  redirecionamento  da  vida  social

(VASCONCELOS, 2004).

Além da reorientação de hábitos, os encontros favoreceram o aumento da autonomia

desses participantes em relação a sua saúde, como podemos evidenciar pela fala de P4.

P4: “Pra mim foi beleza o encontro, porque eu estou com umas manchas no
braço  e  eu  agora  vi  que  tenho  que  procurar  a  doutora,  porque  essas
‘manchazinhas’ que eu estou aqui eu estava vendo ali nas fotos que é um
perigo, porque ó como elas são parecidas, eu tenho que ver isso aí, porque
de vez em quando isso coça. Depois dessa reunião aí eu vou correr atrás,
porque eu estou com essas manchas há uns dois meses atrás”.

97



Este pescador possuía manchas sugestivas em seu braço e por conhecer pouco sobre o

câncer de pele não desconfiou e não procurou a avaliação de um profissional de saúde, visto

que não percebia  a gravidade dos sinais e  sintomas.  Assim,  ficou claro  que os  encontros

baseados  na  metodologia  da  educação  popular  estimularam  o  desenvolvimento  de  um

pensamento crítico-reflexivo e possibilitou embasamento teórico para que estes pescadores

realizassem o autoexame da pele em busca de sinais sugestivos de câncer, deixando de lado

então, o pensamento ingênuo que leva à acomodação ao contrário do pensamento crítico, que

leva  à  permanente  transformação  da  realidade  e  contribui  para  o  processo  de  libertação

(BARRETO, 2004).

Desta forma,  a educação popular em saúde se apresenta com uma metodologia  de

aprendizagem  que  possibilita  ao  sujeito  que  aprende  refletir  sobre  sua  realidade,  buscar

soluções e neste processo construir um conhecimento significativo (CARVALHO, 2007).

A Educação Popular além de promover educandos ativos, construtores do seu objeto

de conhecimento, favorece a formação de agentes multiplicadores de informações. Todas as

pessoas, pelo que fazem ou deixam de fazer, interferem no pensar e agir de outras pessoas,

desta forma todas as pessoas são educadoras e toda relação é, necessariamente, uma relação

pedagógica (VASCONCELOS, 2009). Segundo Freire (2005), estamos todos nos educando,

pois ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho. Os homens se educam juntos, na

transformação do mundo.

As falas abaixo evidenciam a provocação causada nos pescadores pela participação

nos  círculos  de  cultura,  visto  que  estes  agora  se  sentem  mais  seguros  em  passar  o

conhecimento adiante e se reconhecem como agentes multiplicadores do conhecimento. 

P6: “Já estava tendo o conhecimento antes, mas hoje eu tive a certeza que é
muito  importante,  não  só  para  os  pescadores,  mas  para  a  comunidade
inteira, pra todos que participam, e é bom porque daí eu vou passando pra
frente para as pessoas o que eu aprendi  e como é importante participar
dessa reunião”. 

P2: “Aprender não ocupa espaço, né gente, o tempo você faz. É só você
tirar um tempinho para saber disso. Pode ajudar alguém da sua família. Eu
agora se ver alguma mancha diferente eu já vou saber o que que eu tenho
que fazer”.

Tal  fato nos  faz refletir  sobre a  ação-reflexão-ação causada pela  educação popular

nesses  participantes.  Sem  dúvida,  houve  com  esta  população  a  ação  da  construção  e

solidificação do conhecimento, a reflexão da importância da temática, no que diz respeito a
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risco, hábitos de vida e trabalho, e promoção da autonomia do ser educador pescador, que se

identificou como agente multiplicador. 

A fala de P2 acima, assim como a fala de P1 abaixo, também evidenciam uma crítica

feita aos pescadores que não participaram dos círculos de cultura devido à falta de tempo e

obrigações com o trabalho. Questiona-se se foi apenas falta de tempo ou será porque pensar

junto dá medo, é arriscado? Em tempos de individualismo, se abrir para o outro é perigoso,

nem que seja para pensar junto. Quando se pensa junto, nos arriscamos a ouvir o que não

queremos, a desconstruir conceitos prontos aprendidos, a revolver paradigmas de sentimentos.

Quando pensamos juntos, estamos vulneráveis, nos arriscamos a ser um igual, a ver no outro

o espelho de nós mesmos, das nossas angústias,  e a  explorar os diferentes  saberes (PAZ,

2007).

P1: “Eu  achei  muito  legal,  só  que  tem  muitas  pessoas  que  estão
interessadas em aprender enquanto tem outras que não tão nem aí,  não
estão  nem ligando.  Algumas  pessoas  continuariam vindo para  assistir  e
aprender mais, mas tem que gente que...”

A palavra palestra voltou a ser citada por um dos participantes, porém desta vez pode-

se  observar  que  houve  uma  comparação  da  educação  popular  à  palestra.  Um  pescador

reconheceu a diferença entre essas duas práticas educativas e preferiu a educação popular:

P7:  “O que  vocês  estão  fazendo  ensinando  e  mostrando  as  pessoas  tá
ótimo... isso foi muito melhor do que uma palestra”. 

Uma palestra, de modo geral, pretende uma conferência breve, uma exposição oral que

busca  informar  e  ensinar  determinado  público  de  modo unidirecional,  onde o  palestrante

recebe  destaque  e  mantêm-se  afastado  dos  participantes.  Pode  gerar  reflexão,  porém  o

objetivo principal consiste em uma transmissão e não em uma troca de conhecimentos. Em

contrapartida,  a Educação Popular em Saúde realiza ações que envolvem as dimensões do

diálogo, do respeito e da valorização do saber popular.  É considerada,  um instrumento de

construção da integralidade em saúde e adequada à vida da população, representando uma

prática educativa em saúde onde não há domínio de um saber sobre outro, mas uma interação

especificamente  humana  entre  valores,  pensamentos  e  sentimentos,  através  de  um

aprofundamento  da  intervenção  da  ciência  na  vida  cotidiana  das  famílias  e  da  sociedade

(VASCONCELOS, 2006).
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A dinâmica  denominada  “Pescando  Mitos”  recebeu  destaque  pelo  participante  P8,

conforme podemos identificar pela fala abaixo.

P8: “A gente gostou foi dos peixes, foi muito esclarecedor”. [Referindo-se a
dinâmica pescando mitos]

Tal fato deve-se provavelmente porque esta dinâmica foi a que mais representou a

realidade dos pescadores, realizada a partir de assuntos trazidos pelos participantes durante a

primeira  entrevista,  onde  se  tentou  priorizar  ao  máximo  a  valorização  do  saber  dessa

população  e  assunção  desses  sujeitos  possibilitando  uma  maior  aproximação  entre  as

pesquisadoras  e  os  pescadores.  Acredita-se  também  que  o  fato  desta  dinâmica  ter  sido

representada pelos peixes possibilitou um momento de acolhimento e familiaridade para esta

população, favorecendo a descontração, além de trazer o lúdico simbolizado pelo momento da

pesca dos peixes, o que trouxe uma leveza ao momento, já que o lúdico, derivado da palavra

ludo (jogos), tem como objetivo produzir prazer e divertir as pessoas.

As  atividades  desenvolvidas  pela  prática  da  educação  popular  por  favorecerem  o

desenvolvimento da autonomia, possibilitam também o despertar do autocuidado. O acesso à

informação e a reflexão contribuem para que esses sujeitos reflitam sobre suas condições de

saúde, riscos e formas de se tornarem também responsáveis pela prevenção de determinadas

patologias. 

P3: “Você vê que às vezes a pessoa está doente mas não se trata porque não

tem uma informação dessa assim...porque não sabe, entendeu, o problema

que a doença pode trazer depois”. 

O autocuidado é a prática de atividades iniciadas e executadas pelos indivíduos em seu

próprio benefício para a manutenção da vida e do bem-estar, que consiste, basicamente, na

ideia de que os indivíduos, quando capazes, devem cuidar de si mesmos (TORRES, DAVIM,

NÓBREGA, 1999).  Desta  forma,  a educação popular  também se demonstra  ser capaz  de

atender ao objetivo da teoria do autocuidado, uma vez que objetiva tornar seus participantes

autônomos pela produção do seu próprio conhecimento, seres reflexivos e críticos, e por isso,

capazes de transformarem sua realidade e a dos que o rodeiam.

100



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final do estudo pode-se dizer que os objetivos foram alcançados, uma vez que, foi

possível  descrever  o  conhecimento  prévio  de  pescadores  da  colônia  de  Jurujuba  sobre  o
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câncer de pele e discutir  a repercussão da prática educativa em saúde realizada com essa

população específica. 

 A valorização do saber popular, a postura de solidariedade e compromisso com os

participantes da pesquisa, aspectos inerentes ao método da educação popular, resultaram na

empolgação de pescadores e das pesquisadoras. Ficou nítida a diferença antes e após as rodas

de conversa, não só em relação á construção do conhecimento sobre o câncer de pele, mas

pela transformação ocorrida nos participantes que passaram a demonstrar mais confiança em

si próprios e nos conhecimentos populares visto que, se sentiram valorizados e deixaram de

ser ‘invisíveis’. 

Além disso, o estudo não teve como ideia central o câncer de pele e sim os saberes

deste  grupo de  pescadores  e  suas  atitudes  diante  desta  patologia.  O seu desenvolvimento

demonstrou o valor  da troca  de conhecimentos  e  que o fortalecimento  da autonomia  dos

participantes aumenta a autoestima, a confiança e crença neles próprios e no que eles já sabem

e ainda no que podem aprender e ensinar. 

Antes de iniciar  a pesquisa, em nenhum momento foi feita,  pelas pesquisadoras, a

relação do cigarro com o câncer de pele que, ao ser citado por um dos participantes como

motivo de piora do câncer levou o grupo a pesquisar e aprofundar mais sobre o assunto. Tal

informação se confirmou como fato, que inclusive vem chamando a atenção de pesquisadores

internacionais que estão por desenvolver pesquisas nesta área. Isso comprova os fundamentos

freireanos  sobre  e  construção  mútua  de  saberes,  pois  assim  como  as  pesquisadoras

provocaram  mudanças  naquela  comunidade  ela  também  promoveu  mudanças  nas

pesquisadoras. 

Ficou também demonstrado que o saber é relativo visto que, se pode saber muito de

determinado assunto e não saber nada sobre outro, daí a importância da troca de saberes e

experiências.  

Outro aspecto importante percebido foi a possibilidade de dar voz e visibilidade a uma

população ainda  pouco conhecida  e  estudada,  além de  aprofundar  conhecimentos  sobre a

diversidade cultural do Brasil. Tal fato, possibilitou não apenas um crescimento profissional

para as estudantes e pesquisadoras, mas um crescimento pessoal e uma experiência ímpar.

Embora seja valiosa a estratégia da educação popular e tenha apresentado eficácia na

construção  do  conhecimento  com  este  grupo  de  pescadores,  trata-se  de  uma  abordagem

desafiadora que requer muita dedicação, sensibilidade, observação e questionamentos tanto

dos pesquisadores quanto dos participantes, além de demandar tempo para sua realização para

atender todas as etapas. 
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Foram constatados obstáculos na construção do diálogo entre pessoas de realidades tão

diferentes. Não basta estar cheio de boas intenções e partir para o campo. Há dificuldades e

barreiras que dificultam o processo. Verificou-se a necessidade das pesquisadoras passarem

mais tempo na comunidade para que conhecer melhor sua dinâmica e assim estabelecer e

fortalecer  vínculos.  A rotina  dos  pescadores  é  complexa  e  dificultou  sua  participação  na

pesquisa.  Observou-se  que  alguns  eram mais  disciplinados,  outros  um tanto  moralistas  e

resistentes, enquanto outros eram receptivos, solidários e afetivos. As enfermeiras e demais

trabalhadores da área de saúde precisam estar atentos e sensibilizados para reconhecer tais

diferenças e valorizar essa diversidade e, a partir daí, construir com a população outros modos

de pensar e viver.

Por meio de práticas educativas participativas e solidárias é possível estimular pessoas,

famílias  e  grupos  a  se  tornarem  gerentes  de  sua  própria  saúde,  ajudando-os  a  vencer

dificuldades,  ressaltando  a  potencialidade  humana.  O  saber  científico  inibe,  restringe  e

constrange o saber popular, dificultando o diálogo. A população acaba ficando descrente de

algumas pesquisas realizadas visto que, muitas vezes são manipulados por pesquisadores que

não se preocupam em dar retorno dos resultados à comunidade.

Foi percebido durante a realização da primeira entrevista que essas devem ocorrer de

forma leve, em ambiente tranquilo, sem pressa, como uma conversa descontraída, para que o

entrevistado não se sinta pressionado em responder aquilo que se deseja ouvir facilitando a

obtenção de informações valiosas. As perguntas que compõem a entrevista também devem ser

elaboradas cuidadosamente, evitando perguntas que geram entendimentos ambíguos.

Por  fim,  incentiva-se  que  sejam  realizadas  outras  pesquisas  com  abordagens

participativas, com enfoque na educação popular em saúde com pescadores e outros grupos

populacionais.  Dessa  forma,  se  contribuirá  para  o  reconhecimento  do  saber  das  classes

populares,  desvalorizadas  socialmente  e  aparentemente  invisíveis,  mas  que  possuem  a

capacidade de construir saberes, avaliar a realidade,  superar impasses de forma inteligente

sem  abrir  mão  do  afeto,  da  emoção  e  da  solidariedade.  Tais  sentimentos  certamente

contribuem para que mesmo em situações adversas as classes populares ainda consigam viver

com alegria e entusiasmo.

É urgente que as instituições formadoras e os órgãos públicos promovam cada vez

mais atividades com as comunidades, pois somente com a participação dos profissionais e da

população, integrados pelo diálogo, será possível desenvolver o trabalho em saúde com vistas

à uma sociedade mais justa e democrática.
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APÊNDICES

Questionário Sócio-demográfico e de Saúde (Apêndice A)

1. Identificação                                                                   Data: ____/____/______
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Nome:______________________________________________________________________

__________ 

Naturalidade:____________________

Data de Nasc.: ___/__/___ Idade: ________ Sexo: (  )M (  )F Raça: ( ) Branco ( ) Negro

(   ) Pardo (   ) Índio 

Estado civil:_________________

Nível de escolaridade (anos de estudos):______________

Renda familiar (SM):__________ (  ) diária (  ) semanal (  ) mensal. 

Nº de dependentes:____________

Nº de filhos:____________

Tipo de residência: (  ) própria (  ) alugada

Religião:______________ 

2. Trabalho

Trabalho: __________Tempo de profissão________

Com quem aprendeu a profissão? ____________________________________ 

Já trabalhou em outra área: Sim (  ) Não (  ), Qual: ______________________

Realiza outra atividade para complementação de renda? (  ) Sim (  ) Não. Qual?

_______________________________________________________________

Duração da jornada de trabalho (horas/dia):_______ 

Qual o principal tipo de pescado? (  ) peixe (  ) camarão.  Espécies: ________________

Ponto de venda: (  ) atravessador (  ) comércio (  ) domicílio (  ) feiras livres (  ) mercado (  ) 

praia (  ) rua (  ) variável

Tempo de exposição ao sol diariamente: _____________horas. 

Tempo de exposição ao sol semanalmente: _____________dias.

Uso de protetor solar durante o trabalho: Sim (  ) Não (  ). Por quê? (  ) não vê importância (  )

alto preço 

Outro:_______________________________________________________________ 

Se sim, com que frequência utiliza? _______________________________________

Acredita que a sua profissão é perigosa? (  ) Sim (  )Não. 

Por quê?_______________________________________________________________

Já esteve desempregado? (  ) Sim (  ) Não. Quanto tempo? ________________

É feliz na profissão? (  ) Sim (  ) Não . Por quê?________________________________
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Deseja que os filhos sigam a mesma profissão?(  ) Sim  (  ) Não . 

Por quê?_______________________________________________________________

Tem planos para o futuro?(  ) Sim (  ) Não. Por quê? ____________________________

Como é a relação com os órgãos de fiscalização? (  ) Bom (  )indiferente (  )Não há (  ) 

Regular

Quais as medidas a serem tomadas pelos órgãos públicos e pelos próprios pescadores para 

melhorar a situação? _______________________________________________

 

3. Saúde

Qual o histórico de doenças na família? (  ) Hipertensão (  ) Diabetes (  ) AVC (  ) Obesidade (

) Tuberculose (   ) Infarto. (   ) câncer de pele Outros:____________________________

Grau de parentesco:_________________________________________________

Doenças anteriores (  ) não (  ) sim

Qual?__________________________________________________________________

Já foi Internado? (  ) não (  ) sim. Especifique (motivo e o período)_____________

Doença/Queixa atual: (   ) Hipertensão (   ) Diabetes (   ) Cardiopatias (   ) AVC (   ) Câncer 

(   ) Obesidade (   ) Problemas respiratórios (   ) Problemas Digestivos (   ) Problemas de pele (

) Nefropatia (   ) Outras 

Quais?_______________________________________________________ 

Faz tratamento? (  ) Sim (  ) Não. 

Sobre a doença: (   ) muito (   ) pouco (   ) razoável (   ) não sabe (   ) Conceito errôneo

Sobre o tratamento: (   ) muito (   ) pouco (   ) razoável (   ) não sabe 

Especifique:___________________________________________________

Sobre as complicações: (   ) muito (   ) pouco (   ) razoável (   ) não sabe 

Especifique: _________________________________________

Gostaria de saber mais a respeito: (  ) Não (  ) Sim 

Já  teve  câncer  de  pele:  Sim  (  )  Não  (  ).  Em  qual  (is)  parte(s)  do  corpo?

_________________________________________________________________

Qual profissional da saúde você procurou?______________________________

Já teve alguma pinta ou mancha que achou estranha, que coçava, sangrava ou tenha mudado 

de tamanho ou cor? Sim (   ) Não (   ). Em qual (is) parte(s) do corpo? 

____________________________. O que você fez? __________________________
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Aplicação da Escala de Fitzpatrick e Fitzpatrick Modificada (Circular item e realizar 

somatório):

 

Tabela 1: Classificação dos fototipos de pele proposta por Fitzpatrick.

Fototipo de pele: _____________________________

Tabela 2: Classificação Fitzpatrick Modificada proposta por Suzuki et al, 2011.

Fototipo – Somatório dos pontos: _____________________________

Sono e Repouso: _____h/noite Problemas para dormir? (  ) Nenhum (  ) acordar cedo     (  ) 

insônia (  ) dificuldade para pegar no sono (  ) outros  

Sente-se descansado após o sono: (  ) sim (  ) não

Pratica alguma atividade física: (  ) Não (  ) Sim Especifique:______________________
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(  ) diariamente (  ) 2 vezes por semana (  ) 3 vezes por semana (  ) outros: _________

Atividade de lazer (  ) Não (  ) Sim Especifique: _____________________________

Utiliza protetor solar quando a atividade de lazer envolve exposição ao sol?  Não (  ) Sim (  ). 

Por quê? ______________________________________________________

Tabagismo: (  ) Não (  ) Sim (  ) Já tentou parar? (  ) Não (  ) Sim. Quantidade de cigarros por 

dia: ________________________________________________________

Etilismo (  ) Não (  ) Sim (  ) Qual a freqüência? __________Outras drogas (  ) não (  ) sim 

Tipo: _______________________________

Frequência de consulta a um profissional da saúde: ____________________________

Peso:__________Kg, Altura:__________cm IMC: _______

PA:______x______ mmHg 

OBS:_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Assinatura: _______________________________________

Roteiro 1ª Entrevista (Apêndice B)

Data: ____/____/______                    Início: _____________ Término: _____________

Nome: ________________________________________________________________

Idade: _______ Sexo: F (    )  M (    )  Grau de Escolaridade: _____________________

1. Fale sobre o que você sabe sobre câncer de pele.
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2. Você sabe que existem diferentes tipos de câncer de pele? Você sabe quais são eles?

3. Você sabe o que causa câncer de pele?

4. Você sabe quais são as manifestações do câncer de pele no corpo (Sinais e Sintomas)?

5. Você sabe como prevenir o câncer de pele?

6. Você usa alguma coisa para proteger a sua pele do câncer de pele?

7. Você utiliza protetor solar? Se sim, de qual fator (FPS)?

8. Com que frequência você utiliza o protetor solar?

9. Quando utiliza o protetor solar costuma reaplicar o produto com que frequência?

10. Você já teve alguma informação sobre o câncer de pele? Por qual meio?

11. Qual sua opinião sobre a importância de saber o que é câncer pele e o que causa? 

12. Você acredita que a sua profissão te coloca em risco para ter câncer de pele? Por quê? 

13. De que forma você gostaria de saber mais sobre o câncer de pele?

14. Você já teve câncer de pele?

15. Você já observou alguma pinta ou mancha suspeita na pele, que causasse coceira, dor

ou sangramento?

Impressões do pesquisador: 

Roteiro 2ª Entrevista (Apêndice C)

Data: ____/____/______                    Início: _____________ Término: _____________

Nome: ________________________________________________________________

Idade: _______ Sexo: F (    )  M (    )  Grau de Escolaridade: _____________________
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1. Após os círculos de cultura, o que você acredita ser ideal para proteger a sua pele do

câncer de pele?

2. Qual sua opinião sobre os círculos de cultura? Eles de alguma forma te ajudaram a

aumentar o conhecimento sobre o câncer de pele? 

3. Você acredita que a sua profissão te coloca em risco para ter câncer de pele? Por quê? 

4. De que qual outra forma você gostaria de saber mais sobre o câncer de pele ou outros

assuntos relacionados à sua saúde?

Impressões do pesquisador: 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (Apêndice D)

Dados de identificação

Título  do  projeto -  RISCO  E  PREVENÇÃO  DE  NEOPLASIAS  CUTÂNEAS  NÃO

MELANOMA: educação popular com pescadores

Pesquisador responsável: Profª Drª Vera Maria Sabóia
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Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense

Telefones para contato: (21) 99976-4275 / 97530-4603

Nome do voluntário:_____________________________________________________
Idade:_____anos              RG:____________________________

O Sr.  (a)  está  sendo convidado(a)  a  participar  do projeto  de pesquisa:  “EDUCAÇÃO

POPULAR  COM  PESCADORES  SOBRE  RISCO  E  PREVENÇÃO  DE  NEOPLASIAS

CUTÂNEAS  NÃO  MELANOMA”,  de  responsabilidade  da  pesquisadora  Profª  Drª  Vera

Maria Sabóia. O objetivo desta pesquisa é: 1) Descrever o seu conhecimento sobre câncer de

pele – sinais e  sintomas e como evitar  a doença -  antes e após a realização das oficinas

educativas;  2)  Discutir  de  que  forma  essas  oficinas  de  educação  popular  ajudaram  na

construção do seu conhecimento sobre os riscos e a prevenção do câncer de pele. 

O  motivo  que  nos  leva  a  estudar  este  assunto  se  dá  devido  ao  grande  número  de

pescadores que se expõem ao sol todos os dias, correm o risco de desenvolver câncer de pele,

e muitas vezes não conhecem os riscos e não sabem como se proteger. 

Para este estudo adotaremos os seguintes procedimentos: aplicação de um questionário de

identificação, contendo informações pessoais, de trabalho, de saúde e sobre a sua pele; uma

entrevista  com gravação  de  áudio  para  saber  o  seu  conhecimento  sobre  câncer  de  pele;

encontros com a enfermeira para realizar atividades educativas para aumentar o conhecimento

sobre câncer de pele; uma última entrevista com gravação de áudio para saber o que o senhor

(a) apreendeu sobre o câncer de pele, e o que achou das atividades educativas. 

Caso necessite,  poderão  ser  marcados  encontros  para  respostas  ou esclarecimentos  de

qualquer dúvida acerca da pesquisa, e o senhor (a) estará livre para participar ou recusar-se a

participar a qualquer momento. Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem

receberá qualquer vantagem em dinheiro, e poderá retirar sua autorização ou interromper a

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não

causará qualquer punição ou modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador. O

pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, ou seja, o (a) Sr (a)

não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Os resultados

da  pesquisa  estarão  à  sua  disposição  quando finalizada.  Os  resultados  da  pesquisa  serão

tornados públicos em trabalhos e/ou revistas científicas. Este documento será elaborado em

duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será

fornecida a você.
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Eu,______________________________________________, RG nº_______________,

Declaro ter sido informado e concordo com minha participação, como voluntário, no projeto 

de pesquisa acima descrito.

     Niterói,____ de _____________ de _________.

___________________________________               ____________________________
                    (entrevistado)                                     (responsável por obter o consentimento)

___________________________________              ____________________________
                    (testemunha)                                                             (testemunha)

Folheto Explicativo sobre Câncer de Pele (Apêndice E)

126



127


	1. M 835 Moreira, Amanda Portugal de Andrade.
	2. Diálogos com pescadores sobre o câncer de pele na perspectiva da educação popular em saúde. / Amanda Portugal de Andrade Moreira. – Niterói: [s.n.], 2015.
	2.3
	2.4 CDD 610.73

	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
	ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
	AMANDA PORTUGAL DE ANDRADE MOREIRA
	NITERÓI

