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A OSTRA E A PÉROLA 

 

“Uma ostra que não foi ferida não produz pérolas"...  

 

Pérolas são produtos da dor, resultados da entrada de uma substância estranha ou 

indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. Na parte interna 

da concha é encontrada uma substância lustrosa chamada NÁCAR. Quando um grão de 

areia a penetra, as células do NÁCAR começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com 

camadas e mais camadas, para proteger o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma 

linda pérola vai se formando. Uma ostra que não foi ferida, de algum modo, não produz 

pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada...  

Você já se sentiu ferido pelas palavras rudes de alguém?  

Já foi acusado de ter dito coisas que não disse?  

Suas idéias já foram rejeitadas, ou mal interpretadas?  

Você já sofreu os duros golpes do preconceito?  

Já recebeu o troco da indiferença?  

ENTÃO PRODUZA UMA PÉROLA! 

 

Cubra suas mágoas com várias camadas de amor. Infelizmente, são poucas as pessoas que 

se interessam  por esse tipo de movimento. A maioria aprende apenas  

a cultivar ressentimentos, deixando as feridas abertas, alimentando-as com vários tipos de 

sentimentos pequenos e, portanto, não permitindo que cicatrizem. Assim, na prática, o que 

vemos são muitas "Ostras Vazias”, não porque não tenham sido feridas, mas, porque não 

souberam perdoar, compreender e transformar a dor em amor. 

Um sorriso, um olhar, um gesto, na maioria das vezes, fala mais que mil palavras. 

 

(autor desconhecido) 
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CORDEIRO, C. A. Usuárias do Centro de Práticas Integrativas e Complementares: 

despertando para o cuidar de si. 2015. 117f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Centro 

de Ciências da Saúde,Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa.   

 

RESUMO 

 

A mudança do modelo de atenção á saúde mental dentro do SUS é direcionado para a 

ampliação de práticas de cuidado que visam incluir e integrar os sujeitos aos diferentes 

espaços da sociedade, implementando tecnologias de cuidado a fim de promover a promoção 

a saúde e prevenção do adoecimento mental. Nesse sentido, o Cuidando do Cuidador/Resgate 

da Autoestima atua como uma tecnologia leve de cuidado que propicia um espaço de apoio, 

fala e escuta, que por sua vez, possibilita aos seus integrantes resgatar a sua autoestima, 

ajudando-o a enfrentar e superar as dificuldades do dia a dia. Esta pesquisa teve como 

objetivos: identificar as práticas de cuidado oferecidas pelos espaços de cuidado que 

despertam nos usuários o desejo de cuidar de si; investigar a motivação dos profissionais de 

saúde acerca do desenvolvimento das oficinas de cuidado com a comunidade. Trata-se de uma 

pesquisa compreensivo-interpretativa de abordagem qualitativa, para cujo estudo se utilizou a 

História Oral Temática como caminho metodológico. O cenário da investigação foi o Centro 

de Práticas Integrativas e Complementares – Equilíbrio do Ser localizado no município de 

João Pessoa – PB.O material empírico foi produzido através de entrevistas realizadas com seis 

colaboradores e a análise desse material foi realizada com base na análise temática proposta 

por Minayo, que possibilitou a construção dos eixos temáticos: I – Usuárias e o cuidar de si 

motivados por uma possibilidade de transformação; II – A repercussão das oficinas de 

cuidando do cuidador/resgate da autoestima na vida das usuárias; III – Práticas de cuidados de 

cuidado utilizadas como ferramentas fortalecedoras da promoção da saúde. Os discursos das 

colaboradoras revelaram mudanças significativas no âmbito pessoal  em que foi possível 

perceber que as oficinas de cuidado possibilitaram o resgate da autoestima, o despertar para a 

resiliência, o olhar para si a partir do autoconhecimento, potencializando o resgate da 

autonomia, contribuindo para a (re)significação da sua história de vida, seus sofrimentos. O 

processo de mudança observado a partir da inserção desses indivíduos nas oficinas de 

cuidado, favoreceu uma melhor compreensão de si e do outro, reconhecendo a relação 

dialética do cuidado e também contribuindo para o estabelecimento e fortalecimento de 

vínculos. Conclui-se portanto, que o cuidando do cuidador/resgate da autoestima corrobora 

com os princípios do SUS, incentivando a implementação e consolidação de novas práticas de 

cuidado que potencializam ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde de 

indivíduos, famílias e comunidades de maneira integral. 

Palavras-chave: Cuidado. Promoção da saúde. Atenção Primária em Saúde. Trabalhadores. 

Enfermagem. 
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CORDEIRO, C.A. Users of Integrative and Complementary Practice Center: awakening to his 

own care. 2015. 117f. Dissertation (Master of Nursing) - Health Sciences Center, Federal 

University of Paraíba, João Pessoa. 

ABSTRACT 

 

The change of the attention to mental health model within the NHS is directed to the 

expansion of health care practices that seek to include and integrate the different subject areas 

of society, implementing care technologies in order to promote health promotion and 

prevention of illness mental. In this sense, the Caring for the Caregiver / Rescue Self-esteem 

acts as a light care technology that provides a forum for support, speaking and listening, 

which in turn enables its members to redeem their self-esteem, helping them to face and 

overcome the difficulties of everyday life. This research aimed to: identify care practices 

offered by care spaces that arouse in the users the desire to care for themselves; investigate 

the motivation of health professionals about the development of workshops with community 

care. It is a comprehensive research of qualitative-interpretative approach to the study of 

which was used thematic oral history as a methodological way. The setting of the research 

was the center of Integrative and Complementary Practices - Balance of Being and the Center 

for Comprehensive Care Health, located in the city of João Pessoa - PB.O empirical data were 

obtained through interviews with ten employees and the analysis of this material was 

performed based on the thematic analysis proposed by Minayo, which enabled the 

construction of the thematic axes: I - Relationship care of themselves and each other: 

awakening to resilience; II - Workshops taking care of the caregiver / redemption of self-

esteem, motivation of health workers. The speeches of the collaborators revealed significant 

changes in personal and professional context in which it was revealed that the workshops of 

care made possible the rescue of self-esteem, awakening to the resilience, the look itself from 

the self, reinforcing the concept of autonomy, contributing to the (re) signification of his life 

story, his sufferings. The process of change observed from the inclusion of these individuals 

in the workshops of care, fostered a better understanding of self and other, recognizing the 

dialectical relationship of care and also contribute to the establishment and strengthening of 

bonds. We conclude therefore, that taking care of the caregiver / redemption of self-esteem 

corroborates with the principles of the NHS, encouraging the implementation and 

consolidation of new care practices that enhance health promotion, prevention and restoration 

of health of individuals, families and communities so integral. 

Keywords: Watch. Health promotion. Primary Health Care. Workers. 
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CORDERO, C.A. Los usuarios de Integrativa y Complementaria Practice Center: despertar a 

su propio cuidado. 2015. 117f. Tesis (Maestría en Enfermería) - Centro de Ciencias de la 

Salud, de la Universidad Federal de Paraíba, João Pessoa. 

 

RESUMEN 

 

El cambio de la atención al modelo de salud mental dentro del NHS está dirigido a la 

expansión de las prácticas de cuidado de la salud que tratan de incluir e integrar las diferentes 

áreas de la sociedad, la aplicación de tecnologías de atención con el fin de promover la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad mental. En este sentido, el Cuidado de 

los Cuidadores / rescate de autoestima actúa como una tecnología del cuidado de la luz que 

proporciona un foro para el apoyo, hablar y escuchar, que a su vez permite a sus miembros 

para redimir a su autoestima, ayudándolos a enfrentar y superar las dificultades de la vida 

cotidiana. Esta investigación tuvo como objetivo: identificar las prácticas de atención que 

ofrece espacios de atención que despiertan en los usuarios el deseo de cuidar de sí mismos; 

investigar la motivación de los profesionales de la salud sobre el desarrollo de talleres con la 

atención comunitaria. Se trata de una investigación exhaustiva de enfoque cualitativo-

interpretativo para el estudio de los cuales se utilizó la historia oral temática como una forma 

metodológica. El ajuste de la investigación fue el centro de Prácticas Integrativas y 

Complementarias - Balanza de Ser y el Centro para la Atención Integral de la Salud, con sede 

en la ciudad de João Pessoa - datos empíricos PB.O se obtuvieron a través de entrevistas con 

diez empleados y el análisis de este el material se realizó con base en el análisis temático 

propuesto por Minayo, lo que permitió la construcción de los ejes temáticos: I - Relación de 

cuidado de sí mismos y unos a otros: despertar a la resiliencia; II - Talleres cuidar del 

cuidador / redención de la autoestima, la motivación de los trabajadores sanitarios. Los 

discursos de los colaboradores revelaron cambios significativos en el contexto personal y 

profesional en el que se reveló que hicieron posible los talleres de atención al rescate de la 

autoestima, despertando a la capacidad de recuperación, la mirada propia del yo, lo que 

refuerza el concepto de autonomía, contribuir a la (re) significación de su historia de vida, sus 

sufrimientos. El proceso de cambio observado de la inclusión de estas personas en los talleres 

de la atención, fomentó una mejor comprensión del yo y el otro, el reconocimiento de la 

relación dialéctica de la atención y también contribuir a la creación y el fortalecimiento de los 

bonos. Concluimos, por tanto, que el cuidado del cuidador / redención de autoestima 

corrobora con los principios de la NHS, el fomento de la implantación y consolidación de 

nuevas prácticas de cuidado que mejoran la promoción de salud, prevención y restauración de 

la salud de individuos, familias y comunidades para integral. 

 

Palabras clave: reloj. Promoción de la salud. Atención Primaria de Salud. Trabajadores. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O DESPERTAR PARA O OBJETO DE ESTUDO 

Ao longo do tempo, a interação do homem com o mundo do trabalho vem passando 

por alterações decorrentes de profundas mudanças neste ambiente, que estão associadas à 

progressiva industrialização. Os diversos fatores envolvidos no cenário laboral podem atingir 

a saúde do trabalhador, desencadeando problemas psicopatológicos. Sendo assim, é crescente 

o número de pesquisas envolvendo esta temática, pois há uma preocupação com a relação 

entre a saúde mental e o desgaste experimentado pelos profissionais dentro do processo de 

trabalho, especialmente os que atuam na área da saúde. Os serviços de saúde em geral atuam 

de acordo com o modelo hegemônico, centrado nos interesses que envolvem questões 

relacionadas à estrutura social, a divisão técnica e social do trabalho, as políticas de saúde, 

assim como, a maneira como os trabalhadores operam os serviços, envolvendo as relações 

estabelecidas no processo laboral cotidiano.  

O trabalho constitui um importante componente, baseando-se em um local de relações 

interpessoais, busca por novos conhecimentos, reconhecimento enquanto sujeito 

transformador, lugar de fonte de prazer, dentre outros.  Este procedimento de trabalho pode 

intervir diretamente na saúde e no adoecimento profissional, na medida em que os 

profissionais enfrentam conflitos como: carga de trabalho excessiva, competitividade, 

instabilidade no emprego, baixa remuneração, estresse; o que, dentre outros problemas, 

trazem prejuízos à integridade física e psíquica dos profissionais 
1
.     

Uma vez que a categoria “trabalho” vem sendo considerada importante na saúde 

mental do indivíduo, atuando diretamente no processo saúde-doença, tem-se observado uma 

preocupação em sua investigação junto a profissionais de saúde, especialmente considerando 

o contexto das transformações atuais neste campo. A percepção e a interpretação do indivíduo 

diante de uma dada situação, como excedendo seus recursos pessoais ou sobrecarregando-o, 

são de demasiada importância para o desencadeamento do processo de estresse de Burnout 
2
.

 O processo de trabalho em saúde está, frequentemente, impregnado pela burocracia, 

como também pela grande quantidade de vínculos empregatícios existentes no setor da saúde, 

além do contato prolongado e constante desses profissionais com o sofrimento e o adoecer 

humano, com as condições infraestruturais impróprias de trabalho, que contribuem para o 

crescente risco de adoecimento dos trabalhadores.  

As características que são apontadas como “adoecedoras” nos trabalhos de saúde 

podem ser percebidas enquanto obstáculos que impedem esses trabalhadores de focar suas 
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atividades, além de dificultar a aplicação e efetivação das tecnologias de cuidado que se 

relacionam com a construção de vínculos que resultem  em benefícios para quem é atendido e 

para quem atende.
3
       

Os profissionais da área da saúde, especialmente os de enfermagem integrantes das 

equipes de Saúde da Família, mantêm um contato próximo com a comunidade, bem como 

lidam com as complexas relações interpessoais, a estrutura social e política vigente no 

ambiente de trabalho. Esses fatores fazem com que estes profissionais estejam expostos ao 

adoecimento físico e psíquico. As condições de trabalho na área da saúde têm sido apontadas 

como fator de risco para a saúde mental como, por exemplo, a privação do sono, a sobrecarga 

de trabalho, o lidar com o sofrimento, a doença e a morte cotidianamente
1
.  

 A ESF incorpora e reafirma os princípios do SUS e vem se evidenciando como 

elemento potencializador no campo das políticas sociais, rumo à construção de uma nova 

ética social fundamentada nos princípios de ampliação do acesso e qualificação dos serviços 

de saúde, na territorialização, no acolhimento, na humanização e criação de vínculo com o 

usuário. A ESF busca intervir nas atividades de promoção à saúde considerando o sujeito em 

suas relações sociais, políticas e culturais, e não atendendo apenas o componente biológico. 

Essa concepção abrange o ambiente, o meio social e o estilo de vida, elegendo a família e seu 

espaço social como núcleo central de abordagem.
4     

 Constata-se que esses profissionais enfrentam cotidianamente conflitos, sentimentos 

de ansiedade e impotência associados à características das relações estabelecidas com os 

usuários ou com a organização do trabalho, além de lidar com a tensão e elevados níveis de 

exigência que podem repercutir negativamente nas relações.    

 No Brasil, os estudos sobre o sofrimento mental dos profissionais ainda são escassos, 

porém muitas pesquisas indicam a influência do trabalho como responsável pelo desgaste 

emocional dos empregados, seja no âmbito hospitalar ou na Atenção Básica.  

 Voltando-se para a Atenção Básica pesquisas recentes têm mostrado o sofrimento dos 

profissionais da ESF, como mostra um estudo realizado com 141 agentes comunitários de 

saúde (ACS) atuantes em unidades básicas de saúde do município de São Paulo – SP, que 

objetivou estimar a prevalência da Síndrome do esgotamento profissional e de transtornos 

mentais comuns nessa população. Como resultado, foi constatado que 24,1% dos 

entrevistados apresentaram uma alta frequência de níveis intensos de esgotamento 

profissional e 43,3% apresentaram uma elevada ocorrência de transtornos mentais comuns. 

Outra pesquisa realizada com 116 ACSs  demonstrou que 75% dos participantes apresentaram 
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nível de ansiedade moderado e 17,24% com nível de ansiedade grave.
5,6

    

 No período compreendido entre 2006 e 2007 foi realizado um estudo com 145 

profissionais de 24 Unidades de Saúde da Família do município de João Pessoa – PB, em que 

se buscou identificar, entre os trabalhadores da ESF, a existência de risco para depressão e 

ansiedade. Desses 145 trabalhadores, 49 deles se encontravam em situação de 

vulnerabilidade, ou seja, com o risco de adoecimento mental, cujos fatores associados eram a 

perda de pessoas significativas, insatisfação com o trabalho e com o salário, falta de 

reconhecimento pelos usuários e pelos colegas de trabalho/gestão, sobrecarga de trabalho, 

influência negativa do trabalho na relação com os familiares e falta de tempo para o lazer.
7

 Os resultados de outra pesquisa com 170 profissionais dos 5 distritos sanitários, 

também no município de João Pessoa-PB, mostraram que a maioria desses profissionais 

estava apresentando a Síndrome de Burnout, que é uma doença definida como um desgaste 

sócio-físico e mental do corpo, ocasionando o baixo rendimento das pessoas na execução de 

seus trabalhos, apresentando tendências para a ansiedade e depressão
1
.    

 Com relação aos profissionais de enfermagem, um estudo recente revelou o elevado 

nível de estresse deste grupo de profissionais em que 53,84% da amostra encontrava-se na 

fase III de exaustão e esgotamento e 38,46% encontravam-se na fase II de luta e resistência, 

de acordo com o Inventário de Sintomas de Estresse para adultos desenvolvido por Lipp
8
. 

Frente a estes dados, os trabalhadores da saúde encontram-se frequentemente em situação de 

risco para o sofrimento psíquico. E ainda, esses profissionais fazem parte de uma rede de 

atenção à saúde que tenta privilegiar o cuidado do outro, mas o ser pessoa/trabalhador não 

tem espaço para existir. A dinâmica das relações que se estabelece no mundo do trabalho 

dificulta a compreensão da relação dialética que pode existir entre o eu e o outro.   

Diante disto, reconhece-se a necessidade de implementar ações e estratégias 

direcionadas para a promoção da saúde e a prevenção do adoecimento psíquico dos 

profissionais da saúde, a fim de evitar a manifestação de doenças e agravos provenientes do 

desgaste desse profissional, bem como favorecer a qualidade de vida e, consequentemente, a 

assistência prestada.    

Para enfrentar tal problemática, e buscando contribuir para que o trabalhador da rede 

de saúde consiga compreender a importância dessa relação de cuidado, foi pensado o projeto 

Práticas de Cuidado na rede Formal e Informal de Saúde que resultou na realização do Curso 

Formação de multiplicadores em oficinas – “Cuidando do Cuidador/Resgate da 

Autoestima”. O referido curso trata-se de uma parceria entre o Polo de Formação Movimento 
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Integrado de Saúde Comunitária (MISC), o Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde Mental 

Comunitária (GEPSMEC), a Secretaria de Municipal Saúde e o Centro de Referencia de 

Saúde do Trabalhador – (CEREST – João Pessoa), na tentativa de oferecer aos profissionais 

da área da saúde, um apoio terapêutico no sentido de criar um espaço para o cuidador, que na 

relação com o outro também aprende a se tratar e compreende a importância de um processo 

de cuidar. Tal curso foi oferecido para esses profissionais da rede de saúde, compreendendo 

este profissional como o implementador desta tecnologia de cuidado, contribuindo para a 

prevenção do adoecimento mental. O curso é inspirado no modelo de formação adotado pelo 

professor Dr. Adalberto Barreto, que há mais de 20 anos vem trabalhando com profissionais e 

com a comunidade.    

Este curso atua criando um espaço de cuidado, capacitando os profissionais de saúde 

com potencial para trabalhar com grupos a fim de que, posteriormente, possam oferecer as 

oficinas de intervenção psicossocial  para as equipes de saúde minimizando o risco e agravo 

do adoecimento mental. Essa formação ocorreu em 80 h, sendo 40 h presenciais e 40 h para o 

participante multiplicar as ações em seu local de trabalho. Essa atividade envolveu um aporte 

teórico prático, com vivências psicocorporais que permitiam aos participantes momentos de 

cuidado na coletividade oportunizando a essas pessoas, a descoberta de seus próprios 

sentimentos, o olhar para si, a expressão de suas emoções e o revisitar sua história de vida e 

suas experiências.   

Através de dados contidos no relatório entregue aos gestores da Rede Municipal de 

Saúde, evidenciou-se que esta ferramenta para qualificação de terapeutas cuidadores 

possibilitou  a visualização de mudanças estruturantes dentro da Rede de Serviços de Saúde, 

especificamente por parte dos trabalhadores e usuários que tiveram a oportunidade de estar 

vivenciando tal prática de cuidado. Dentre tais mudanças, podem-se citar algumas, tais como: 

a redução dos agravos de doenças psicossomáticas apresentadas pelos diversos profissionais 

da saúde, em virtude do alto grau de estresse advindo do processo saúde versus doença; maior 

comprometimento dos profissionais da saúde no manejo de seu trabalho e identificação com 

os seus compromissos assumidos pela gestão; diminuição da solicitação de afastamentos e/ou 

atestados médicos; valorização da autoestima, autoconhecimento; ampliação da formação de 

grupos de cultivo do cuidado; melhora significativa na qualidade de vida dos profissionais e 

dos usuários participantes das oficinas. 

 Neste relatório também consta o panorama demonstrativo geral para que se possa melhor 

visualizar os serviços da Rede de Saúde que foram envolvidos, o número de profissionais 
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capacitados e o quantitativo de usuários que foram beneficiados, com a implantação desta 

nova ferramenta de trabalho. Envolvendo as sete turmas de cuidando do cuidador/resgate da 

autoestima, foram capacitados 279 profissionais da Rede de Saúde (Atenção Básica, Média 

Complexidade, Alta Complexidade e Rede Intersetorial) e 15.231 usuários beneficiados pelas 

oficinas. 

Trata-se de um curso diferenciado, uma vez que traz conteúdos teóricos e vivências 

que ajudam o profissional a melhorar sua autoestima, a valorizar o autoconhecimento, a 

integração grupal, como recurso de transformação pessoal e social. Auxilia o profissional a 

acessar a confiança em si e no outro, acreditando no seu poder resiliente para compreender o 

seu papel diante dos desafios que a vida impõe.      

 Compreende-se que o alívio do sofrimento, da dor, das preocupações e aflições é 

percebido quando a pessoa que sofre constata a redução de intensidade e relevância desses 

sentimentos, sendo compreendida na sua expressão oral, exposta em situações de vida que 

propagam o resgate da identidade humana e permitem a melhora da relação com os demais 

membros da comunidade, sendo sujeito importante nesse espaço coletivo
9
.  

 Durante a minha graduação em Enfermagem busquei, enquanto no papel de aluno-

pesquisador do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), a 

participação em grupos de estudos que desenvolvessem pesquisas direcionadas para o cenário 

de atenção à saúde mental, afim de explorar e compreender os desafios inerentes à 

implementação de novas práticas de saúde no âmbito da Estratégia Saúde da Família, que 

também venham a contribuir e fortalecer a saúde do trabalhador favorecendo o cuidado 

integral da pessoa e sua família.    

Por meio da participação no Projeto de Iniciação Científica: Práticas de Cuidado no 

Sistema Formal e Informal de Saúde, foi desenvolvida a pesquisa intitulada: Práticas de 

cuidado utilizadas pelos trabalhadores da Estratégia Saúde da Família, que tinha por 

objetivos investigar as práticas de cuidado e as repercussões nas relações desses trabalhadores 

que participaram do curso Formação de multiplicadores em oficinas – “Cuidando do 

Cuidador” e que continuaram a multiplicar as oficinas em seu ambiente de trabalho e/ou  

junto à comunidade na qual estavam inseridos.     

Através dos resultados obtidos nesta pesquisa, constatei que as oficinas de cuidado 

multiplicadas são utilizadas como uma ferramenta de promoção da saúde e prevenção do 

adoecimento, propiciando um espaço de acolhimento, de reflexão, partilha e escuta que 

permitem mudanças das práticas de saúde, favorecendo o equilíbrio físico e mental dos 
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participantes. Tais oficinas também contribuíram para o fortalecimento de vínculos entre o 

profissional e o usuário, sendo consequência do respeito ao próximo, da convivência com a 

diversidade de cada individuo e da valorização do sujeito enquanto protagonista da sua 

própria história.          

 Ao entrevistar estes profissionais, percebi que o sujeito multiplicador do cuidado 

despertou para o cuidado de si, adotando práticas de cuidado no seu dia a dia que favoreceram 

a melhoria da qualidade de vida, compreendendo e respeitando os limites do corpo de maneira 

a buscar um equilíbrio físico, mental e espiritual. Foi observado também, que esses 

profissionais sentem-se gratificados por ter proporcionando ao outro um ambiente de escuta, 

de fala e troca de experiências e partilha do dia a dia, que colaboram com a construção de 

saberes e fortalecem redes sociais e de apoio. Estas ações repercutem no resgate da 

responsabilidade do cuidado à saúde, uma vez que, auxiliam na elaboração de estratégias para 

melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, dentro do contexto em que se encontram, 

transformando-os em sujeitos mais participativos e atentos à relação com sua saúde.  

 Ao investigar as mudanças ocorridas na dimensão pessoal e profissional dos 

trabalhadores que participaram do curso, constatei que esses profissionais multiplicavam as 

oficinas no seu ambiente de trabalho e também com outros grupos da comunidade, daí 

buscamos investigar as repercussões destas oficinas de cuidado nos usuários.   

 Enquanto investigávamos a repercussão do curso na vida pessoal e profissional dos 

participantes, outra pesquisa paralela estava sendo realizada com os profissionais que 

participaram do 2º e 3º curso de Formação, com o objetivo de investigar o sofrimento 

psíquico nesses profissionais, bem como identificar a contribuição do curso na diminuição do 

estresse e risco para adoecimento mental. Tal pesquisa paralela evidenciou que no início do 

curso, 39,6% dos profissionais apresentavam sofrimento psíquico e após a participação no 

curso esse índice reduziu para 22,9%. Também no início do curso, o número de profissionais 

que apresentava estresse era de 66,7% e após o término do curso, diminuiu para 45,9%, 

revelando que o curso contribuiu de maneira positiva para reduzir o nível de sofrimento 

psíquico provocado pelo estresse.
10 

       

 Na minha trajetória como estudante e bolsista do PIBIC também fiz o Curso de 

Formação de multiplicadores em oficinas – “Cuidando do Cuidador” na cidade de Lagoa 

Seca e tive a oportunidade de participar, dando suporte às facilitadoras que conduziam a parte 

teórica e as vivências. Este momento foi fundamental, pois também comecei a despertar para 

o resgate do cuidado existente em mim e na relação com o outro.   
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Através das experiências compartilhadas pelos participantes do curso, assim como o 

desempenho oferecido pelas facilitadoras para a identificação de nossas habilidades e 

competências, percebi como a história de vida pessoal se inscreve no que eu faço hoje e como 

as histórias dos outros trazem contribuições para minha própria história.  

Neste universo de descobertas e autoconhecimento constatamos o quanto os 

profissionais da rede de saúde se encontram em situação de risco para o adoecimento 

psíquico, inseridos, muitas vezes, em situações estressantes que podem provocar o 

esgotamento físico e/ou emocional, deixando-os susceptíveis ao processo de adoecimento.

 Provocada pelo anseio de continuar as pesquisas, considerando que a multiplicação 

das ações de cuidado está em consonância com os princípios estabelecidos pelo SUS e tendo 

em vista que essa estratégia aproxima o profissional, colegas de trabalho e usuários, 

fortalecendo a rede de relações necessárias para promover saúde e prevenir adoecimento, 

surgiu o interesse de permanecer investigando essa temática agora no Mestrado, diante da 

constatação de que alguns profissionais ao terminar o curso, também encerravam as oficinas 

enquanto outros prosseguiam com as mesmas, oferecendo atividades vivenciais para colegas 

de trabalho e usuários do serviço. 

Deste modo, surgiram as seguintes questões norteadoras: quais as motivações para os 

usuários buscarem participar das oficinas de cuidado? Qual a repercussão dessas oficinas na 

vida dos usuários? Que práticas de cuidado os usuários levaram para a sua vida?  

 A relevância do estudo está em fortalecer a rede de cuidado na atenção à saúde mental, 

na perspectiva da promoção da saúde e prevenção do adoecimento. Os resultados deste estudo 

colaboraram para a reflexão dos profissionais da saúde no cotidiano do fazer em saúde, 

especialmente para os que atuam na Enfermagem, despertando para um olhar crítico e 

reflexivo sobre o contexto de vida do ser humano, retomando os seus valores intrínsecos, 

priorizando o conviver em conjunto, considerando suas dimensões subjetivas, reconhecendo 

seus limites e compreendendo que todo o cuidado concedido ao outro reflete diretamente no 

cuidado de si, além de produzir ferramentas potentes para fortalecer o processo de cuidar de si 

e do outro, despertando o interesse do usuário para o entendimento do seu processo de 

saúde/doença.  
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2 OBJETIVOS 

 

 Investigar as motivações das usuárias para participar das oficinas de cuidando do 

cuidador/resgate da autoestima.  

 Identificar as práticas de cuidado que foram desenvolvidas nas oficinas. 

 Conhecer as mudanças ocorridas e implementadas de modo permanente na vida das 

usuárias a partir da sua participação nas oficinas.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 O cuidar/cuidado/cuidado de si 

 A palavra cuidado deriva do latim cura, significando um momento de atenção, zelo e 

desvelo. Em seu sentido mais antigo, cura era escrita em latim coera e era utilizada em um 

contexto de relações humanas de amor e de amizade. Cura expressa a atitude de cuidado, de 

desvelo, de preocupação e de inquietação pelo objeto ou pelo ser humano que é amado. A 

palavra cuidado também deriva de cogitare-cogitatus que também traz o sentido de cogitar, 

pensar no outro, mostrar interesse, colocar atenção no outro. Dessa forma, cuidado significa 

desvelo, diligência, solicitude, zelo, atenção, bom trato.
11 

   

 Cuidar é mais que um ato, é uma atitude de preocupação, responsabilização e de 

envolvimento afetivo com o outro. Este ato está presente na constituição do ser humano, na 

sua essência, ou seja, sem o cuidado o indivíduo desestrutura-se, definha, perde o sentido e 

morre. Assim, a arte de cuidar se estabelece na expressão do humano, através dos seus 

sentimentos, relações e interações com o outro. 
11,12

     

 O cuidado implica em um “modo-de-ser” mediante o qual a pessoa sai de si e foca no 

outro com desvelo e solicitude, ou seja, esta atitude surge quando a existência de alguém tem 

importância tal para o outro que este passa a dedicar-se àquele, a participar de suas buscas, 

seus sofrimentos e suas conquistas, enfim, a participar de sua vida.
11   

 
Desse modo, o cuidado inclui duas significações básicas que estão intimamente 

ligadas: a primeira como atitude de desvelo, de solidariedade, de atenção para com o outro, e 

a segunda, que nasce da primeira, é a atitude de preocupação e inquietação pelo outro, a partir 

do momento em que nos sentimos envolvidos e afetivamente ligados ao outro. Portanto, o 

cuidado se estabelece no (co)existir e conviver com o outro, através das relações com ele, 

assim como nas coisas do mundo se realizando como um “modo-de-ser” no mundo
13 

. “Ser-

no-mundo” significa uma maneira de estar presente, de navegar pela realidade e de se 

relacionar com todas as coisas do mundo e, neste mundo de relações, o ser humano vai 

construindo o seu próprio ser, a autoconsciência e a própria identidade. Martin Heidegger, o 

filósofo do cuidado, por meio de sua obra “Ser e Tempo” produz uma análise da existência e 

formula conceitos sobre o ser a partir de uma reflexão do modo do homem “ser-no-mundo”, 

que compreende um conjunto de significados que envolvem o ser, seu agir e seu saber, 

percebendo que é por meio do significado das coisas que o ser interage com o mundo. Para 

este filósofo, o cuidar é um fenômeno ontológico fundamental, isto é, no fenômeno do 

cuidado o homem preocupa-se com o seu próprio existir e com o existir em geral.
14 
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Dentro da fenomenologia não se trata de pensar e falar sobre o cuidado como um 

objeto independente de nós, mas sim no sentido de como ele se realiza e se desvela em nós 

mesmos, ou seja, nós não temos o cuidado, nós somos o cuidado
13

. Para Mayeroff 
15

 o 

cuidado possui um significado abrangente, envolvendo não apenas as pessoas, mas também as 

ideias, um ideal ou comunidade. Para este autor este ato requer conhecimento, confiança, 

paciência, humildade, sinceridade, portanto, o cuidado é um processo presente no modo de se 

relacionar que busca ajudar o outro a crescer e a se realizar.    

 Considerando estas reflexões acerca da conceituação do cuidado, faz-se necessária 

uma breve explanação, neste momento, acerca deste ato historicamente situado.    O período 

crítico da enfermagem foi marcado pelo movimento da Reforma que provocou a expulsão de 

muitas religiosas dos hospitais, dessa forma, houve a necessidade de reunir pessoal 

improvisado que resultou na falta de organização e supervisão. Consequentemente, os doentes 

eram deixados para morrer até que começaram as primeiras manifestações de recuperação e 

de cuidado pela enfermagem.          

 O cuidado torna-se institucionalizado e surge a necessidade de treinar as pessoas para 

desempenhar funções como administrar medicamentos, limpar feridas, proporcionar o 

máximo de conforto junto aos pacientes. Sendo assim, em meados do século XIX, é com o 

início da profissionalização da Enfermagem, realizada por Florence Nightingale, é que o ato 

assume um caráter organizacional e as ações de enfermagem são percebidas de forma 

holística, uma vez que, vão além do contexto hospitalar, perpassando aspectos sociais, 

políticos e ecológicos.
14        

 
Infere-se portanto, que através da evolução em sua trajetória histórica, o processo de 

cuidar transcende os aspectos biológicos e psicossociais do indivíduo, envolvendo também 

amor, compreensão do ser cuidador, respeito e atenção.
14    

 
Waldow 

16
 aponta que a enfermagem parece estar passando pela fase atual de discutir 

e questionar o seu conhecimento, adotando abordagens plurais. Hoje, constata-se a presença 

cada vez maior do uso de práticas de saúde e rituais de cuidar não-convencionais, ou práticas 

alternativas. Em vários países se observa a tendência de tais práticas serem utilizadas no 

cotidiano não só da população, mas também das instituições de saúde, ensino e trabalho. A 

diversidade, o pluralismo, a interdisciplinaridade são alguns dos aspectos considerados e, 

entre eles, o resgate do cuidado humano.       

 O cuidar é uma arte na qual o ser humano tem a possibilidade de expressar a suas 

experiências por meio dos seus sentimentos, que também são vivenciados nas relações e 
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interações com o outro. Assim, a arte de cuidar se estabelece na expressão do humano.
17 

 
Entende-se esta arte como um elemento imprescindível nas relações humanas para o 

bem-estar, manutenção da saúde e da própria vida; é um elo entre seres cuidados e seres 

cuidadores, que fortalece e potencializa o processo de recuperação na condição de saúde-

doença, inter-relacionando os demais processos dinâmicos manifestos no ato de cuidar.
18

 Nesta perspectiva, as características do cuidado realizado ao outro (dedicação, 

confiança, paciência, humildade, sinceridade) se aplicam ao cuidado de si. Para cuidar de si, é 

necessário sentir-se como o outro, olhar-se interiormente do mesmo jeito como se mostra 

exteriormente e, sentindo-se unido consigo. Todavia, esta atitude de observar o crescimento 

do outro, só é possível, se o indivíduo compreende o que significa para si crescer e buscar 

satisfazer suas próprias necessidades, corroborando com a concepção de que a relação com o 

outro acontece do mesmo modo como a pessoa se relaciona consigo mesmo.
19  

 
O cuidado de si é percebido como uma complexa rede de significados que envolve 

uma busca subjetiva e objetiva de conhecimento de si mesmo, de forma a ocupar-se consigo . 

Neste caminho do autoconhecimento, o outro desempenha um papel fundamental, uma vez 

que, é a partir das interações com o outro que o sujeito se constrói no mundo. Portanto, ao 

pensar no cuidado de si relacionado ao cuidado do outro, infere-se uma peculiaridade do ser 

humano em buscar a compreensão de suas necessidades.
20

     

 O termo grego para cuidado de si, epimeleia heautou, é apresentado como um termo 

rico e complexo que envolve a ideia de cuidar, ocupar-se e preocupar-se consigo mesmo, 

porém, não designa apenas uma preocupação, mas um conjunto de ações que envolvem a 

relação do indivíduo consigo mesmo. A noção de epimeleia heautou  foi se ampliando e 

ganhando diversos caminhos e significações, partindo da filosofia grega, passando pelo 

helenismo e chegando até a espiritualidade cristã.
21      

 
No contexto de uma cultura de si,  é fundamental a questão do tempo que deve ser 

dedicado a voltar-se para si mesmo, sendo este caracterizado não por um vazio, mas por 

tarefas práticas, exercícios, atividades diversas. Sendo assim, o cuidado de si pode envolver 

atividades matinais e vespertinas, exercícios de memorização de princípios, cuidados com o 

corpo, satisfação das necessidades, leituras, exercícios físicos sem excesso, regimes de saúde, 

conversas com um confidente, amigo, etc. Deste modo, a prática do cuidado de si não se 

constitui em um exercício de solidão, mas sim em uma verdadeira prática social, que 

relaciona o trabalho de si e a comunicação com o outro.
21     

 
Em sua obra “Hermenêutica do Sujeito”, Foucault 

21
 destaca as técnicas do cuidado de 
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si utilizadas nos dois primeiros séculos depois de Cristo, fazendo uma análise de três 

momentos referentes ao cuidado de si na moral antiga.  O primeiro momento, chamado de 

socrático-platônico refere-se ao conceito de si analisado segundo uma reflexão filosófica 

sobre o surgimento do cuidado de si; o segundo momento é chamado de idade de ouro e 

refere-se à cultura helenística e romana e por fim, o terceiro momento é considerado o 

momento cristão. 
          

 
Nos dois primeiros séculos, o autor encontra uma série de reflexões morais e éticas 

distintas entre o período socrático-platônico e o monasticismo cristão. Tais reflexões 

apresentadas pelos pensadores helênicos retratavam as denominadas  “práticas de si” ou 

“técnicas de si” que, por sua vez, possibilitavam ao indivíduo realizar sozinho ou com ajuda 

de outro, certo número de operações sobre seu corpo, sua alma, suas condutas, seus 

pensamentos, seu modo de ser, que também permitiam ao indivíduo alcançar um estado de 

pureza, de felicidade, de sabedora e perfeição. Desse modo, compreende-se então o cuidado 

de si como uma noção plural, que incorpora diversas práticas de si mesmo e cuidados 

consigo.
21           

 
Neste contexto, o cuidado de si é apresentado como ponto de partida para se pensar a 

relação entre o sujeito e a verdade, fazendo uma importante relação entre o conhecimento e o 

cuidado de si. Nesta perspectiva, a figura de Sócrates é fundamental para entender a noção de 

cuidado de si, pois ele tinha por missão lembrar aos sujeitos que era preciso ocupar-se consigo 

mesmo. Assim, de acordo com Foucault
21

, o “conhece-te a ti mesmo” é umas das 

consequências para o cuidar de si. Nesta obra, o filósofo francês discute a relação entre o 

cuidado de si e o conhecimento de si, fazendo uma análise a partir de três momentos: o 

modelo platônico, o modelo cristão e o modelo helenístico
21

. 
   

 
Foucault

21
 aponta que o imperativo de “conhece-te a ti mesmo” não desapareceu, 

porém ganhou outro sentido, que vai além da ação de conhecer a si, integrando-se a um amplo 

conjunto de significações que envolvem a prática de si mesmo, referindo-se a uma forma de 

atividade vigilante, contínua, aplicada e regrada, que deve ter por objetivo o autocuidado 

como uma prática de vida, que se revela como crítica reflexiva sobre si mesmo, refletindo na 

prática de liberdade sobre si mesmo. 
       

 
No modelo platônico, a relação entre o cuidado de si e o conhecimento de si é 

permeado a partir de pontos fundamentais, sendo o primeiro a constatação da ignorância que 

conduz o indivíduo ao cuidado de si, o segundo a constatação de que o cuidar de si implica, 

necessariamente, no conhecer a si mesmo e por fim, a questão da reminiscência, que reúne o 
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conhecimento de si, o conhecimento da verdade, o cuidado de si e o retorno ao ser.
21 

 
O modelo cristão também apresenta três pontos importantes: a relação circular entre os 

aspectos da reminiscência, que é a circularidade entre a verdade e o conhecimento de si. 

Depois há a exegese de si, que pode ser entendida como a decifração dos processos e 

movimentos da alma, e o terceiro ponto é a renúncia de si, com a finalidade da decifração de 

si. O momento do ápice do cuidado de si, refere-se ao modelo helenístico, em que é acentuado 

o privilégio do cuidado de si: 
 

 

[...] cuidar-se não é privilégio, nem dever de alguns para o governo 

de outros, é imperativo para todos; [...]. Cuidar-se não se endereça a 

uma fase específica da vida, é tarefa para todo o tempo, e se há 

alguma etapa que melhor se destina é a maturidade, principalmente a 

velhice [...]. Cuidar-se não se circunscreve ao vinculo dual e 

amoroso entre mestre e discípulo, expande-se aos círculos de 
amizades [...], de parentesco, de profissão, quer em forma 

individualizadas (cartas, aconselhamentos, confidências), quer 

institucionalizadas e coletivas (escolas, comunidades, etc.)21 

 

É neste momento que o cuidado de si apresenta-se em uma teia de relações sociais, 

válida para todos, em todo o tempo e em todos os lugares, sem nenhuma condição prévia de 

status. Foucault
21

 vê no modelo helenístico alguns paradoxos no cuidado de si, difundido 

como uma crença de que seu intuito estabelece-se em forma de egoísmo de si mesmo, uma 

vez que: 

[...] em nossas sociedades, a partir de um certo momento – e é muito 

difícil saber quando isso aconteceu –, o cuidado de si se tornou 
alguma coisa um tanto suspeita. Ocupar-se de si foi, a partir de um 

certo momento, denunciado de boa vontade como uma forma de 

amor a si mesmo, uma forma de egoísmo ou de interesse individual 

em contradição com o interesse que é necessário ter em relação aos 

outros ou com o necessário sacrifício de si mesmo[...]21 

 

Entretanto, o autor destaca que as regras da moral cristã foram incorporadas para o 

contexto de uma ética geral do não egoísmo. Da perspectiva de “ocupar-se consigo mesmo”, 

nasceu a obrigação de ter o cuidado com o outros, logo, o cuidado de si não poderia ser 

caracterizado com proporções egoístas. Sendo assim, as práticas de si estão inseridas dentro 

de um contexto mais amplo de práticas sociais, em que se faz necessário a presença do outro, 

fundamentando o cuidado com base na troca de cuidados com o outro.
 22

 

Portanto, segundo o autor, é essencial que o sujeito tenha um olhar atencioso sobre seu 

corpo e a alma, sendo necessário adotar o papel de autovigilante, mantendo-se alerta sobre 

tudo o que se passa com seu ser. Nesta perspectiva, a constituição do sujeito perpassa todas as 
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vivências do corpo, logo, o corpo envolve as experiências que cada um desenvolve em si 

próprio. 

 

 

3.2 O resgate da autoestima como objeto de promoção da vida 

 A maneira como cada um se sente acerca de si mesmo detém uma poderosa chave para 

o sucesso ou para o fracasso, pois as reações aos acontecimentos do dia a dia podem estar 

diretamente relacionadas à compreensão que o indivíduo tem de si e do outro.  

 Nesse sentido, a autoestima envolve aspectos que integram um conjunto de 

pensamentos e sentimentos referentes a si mesmo. Trata-se, portanto, de uma orientação 

positiva ou negativa de voltar-se para si mesmo. É um fator que se vincula diretamente ao 

autoconhecimento, uma vez que, quanto maior o autoconhecimento e sua percepção acerca 

dos outros sujeitos, maiores serão as possibilidades de superação das limitações e amplitude 

das alternativas e transformação do indivíduo no mundo de aprendizagens que o dia a dia 

oferece.
23

          

 Barreto
24

 destaca que a autoestima conduz a felicidade, encorajando ou 

desencorajando os pensamentos e sentimentos, sendo essencial para as possibilidades para a 

libertação de situações que, aparentemente, não apresentam soluções. Sendo assim, quando o 

indivíduo passa a acreditar em si mesmo e na sua capacidade de superar obstáculos, passa a 

sentir-se mais confiante, persistente e seguro diante das dificuldades.   

 Para Branden
25

, a autoestima é algo que vem de dentro do indivíduo, portanto, está 

associada à operações mentais e não a circunstâncias externas bem ou mal sucedidas. Logo, a 

maneira como a pessoa se percebe influencia em suas ações, na vida pessoal e profissional, 

pois, existe uma relação direta entre as reações e o que o indivíduo pensa de si mesmo. Para 

esse autor, desenvolver a autoestima é expandir a capacidade de ser feliz.   

 Staerke
26

, alega que a autoestima é um constructo, ou seja, é construída, sendo uma 

conquista pessoal, inalienável e intransferível. As pessoas que possuem uma autoestima 

saudável também sentem ansiedade e sofrem, porém, não ficam paralisadas diante de tais 

situações.           

 A autoestima influencia diretamente na direção da infelicidade quando o sentimento 

de incapacidade e passividade diante das quedas é sustentado dentro do indivíduo, ou seja, 

quando o grau de participação no processo gerador de sofrimento é desconhecido pelo sujeito. 
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Dessa forma, tudo se torna ameaçador quando não há confiança no seu potencial, sendo 

assim, a autoestima positiva é fundamental para uma vida satisfatória.   

  Quando o indivíduo não compreende o que está por trás do sentimento de impotência 

diante de alguns acontecimentos, passa a isolar-se, a ter medo de tudo e a ficar “bloqueado” 

porque não dispõe de elementos que permitam acessar e refletir sobre a confiança em sua 

capacidade de superação.
27 

        

 Neste sentido, Branden
25

 afirma que todos os julgamentos que o indivíduo faz, 

nenhum é tão importante quanto o que faz sobre si mesmo. As dificuldades psicológicas, 

quando não associadas a fatores biológicos, que perpassam desde a ansiedade, depressão, 

conflitos no trabalho, dentre outros, estão muitas vezes relacionadas a uma autoestima 

negativa. As reações às situações do cotidiano são determinadas por quem o sujeito pensa que 

é, ou seja, são reflexos dos aspectos mais íntimos que o indivíduo apresenta.  

 Para compreender o que é autoestima, Branden
25

 destaca que a mesma possui dois 

componentes importantes: 

[...] o sentimento de competência pessoal e o sentimento de 

valor pessoal. Ou: a auto-estima é a soma de auto-

confiança, com auto-respeito. Ela reflete o julgamento 

implícito da nossa capacidade de lidar com os desafios da 

vida e o direito de ser feliz [...]  

Sendo assim, a autoestima refere-se à maneira como a pessoa se vê, se percebe, através 

de um olhar introspectivo, em que é possível transformar ideias e opiniões sobre si mesmo, 

reconhecendo-se enquanto sujeito transformador, consciente da forma de agir em 

determinados momentos, acreditando em seu potencial.     

 Uma autoestima elevada está relacionada com o desenvolvimento da convicção de que 

o ser humano é merecedor da felicidade, sendo capaz de enfrentar os problemas com mais 

otimismo, ajudando-o a alcançar suas metas, sentindo-se realizado. Uma autoestima baixa é 

sentir-se inadequado a vida, inseguro, com sentimentos de culpa e medo, sentindo-se incapaz 

de lidar com os desafios.        

 Infere-se, portanto, que a verdadeira autoestima é o produto de uma mente que confia 

em si, ou seja, ninguém pode gerar essa experiência a não ser o próprio indivíduo. O problema 

é que muitas pessoas buscam a autoconfiança e a autoestima em muitos lugares, exceto dentro 

de si.            

 Segundo Branden
25 

a autoestima tem seu alicerce em seis pilares, são eles: viver 

conscientemente, a autoaceitação, a autorresponsabilidade, autoafirmação, intencionalidade e 

integridade pessoal. O primeiro pilar, viver conscientemente, trata-se de ter consciência do 
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que está por trás dos atos, assumindo a responsabilidade pela percepção consciente adequada 

à ação na qual o indivíduo está engajado, ou seja, vivendo de maneira responsável em relação 

à realidade, compreendendo os motivos conscientes/inconscientes que os conduzem a ter 

atitudes geradoras de infelicidade e de sofrimento ou de felicidade e prazer.   

 O pilar da autoaceitação consiste em o indivíduo se vê, tendo o seu valor próprio, 

reconhecendo que é capaz e que merece respeito. A partir do momento que a pessoa aceita de 

fato o que é e o que sente, pode se permitir ser plenamente consciente de seus atos e escolhas. 

O pilar da autorresponsabilidade está relacionado com o indivíduo ter consciência de que é o 

arquiteto de sua própria felicidade, não esperando pelos outros para realizar seus sonhos, pois 

assume a responsabilidade por conquistar o que deseja, sendo responsável por suas escolhas e 

atos, assumindo as consequências, também buscando entender o contexto de uma situação 

quando existe um problema.
 25

          

Ao fugir da autorresponsabilidade os indivíduos tendem a tornarem-se vítimas com 

relação à própria vida, atribuindo a culpa do desamparo aos outros indivíduos em detrimento 

de reconhecer e trabalhar a autorresponsabilidade em vista de um autofortalecimento para 

conduzir sua vida com responsabilidade, passando a viver de modo ativo.   

 A autoafirmação é considerar viver de forma autêntica, em que o indivíduo valoriza a 

sua opinião ao invés da opinião dos outros. As pessoas autoafirmativas não tem medo de ser 

quem são, de viver com autenticidade, agem com honestidade, pois respeitam a diferença 

entre o real e o irreal. Desta forma, não tentam atingir metas, fingindo ser o que não são.    

 O pilar da intencionalidade é o indivíduo saber o que quer na vida, é ter objetivos, 

sonhos, buscando entender qual a sua missão no mundo e o que está fazendo para conseguir o 

que quer, é acreditar em si sabendo onde quer chegar.
 25

     

 Por fim, a integralidade pessoal é o pilar que exige que o indivíduo cobre dos outros 

aquilo que cobra de si mesmo, sobretudo, procurando ser justo com o outro. Para restaurar a 

integridade pessoal é preciso admitir as falhas sem culpar os outros, reparar os danos 

causados, reconhecer os erros, pedir perdão, dentre outras
25

. A busca para compreender o eu 

requer um comprometimento do indivíduo consigo mesmo e coragem para enfrentar o 

desconhecido. Essa busca é contínua e acompanha o ser humano durante toda a sua trajetória 

de vida
9
.           

 Outro fator importante a respeito da autoestima é que ela está inserida em uma rede 

relacional familiar e contextual, ou seja, a consciência que se tem de si nasce de uma relação 

de comunicação com o outro e, a partir disso, surgem os questionamentos “quem sou? Do que 
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sou capaz?”, formando-se então, o autoconceito. Quando as relações familiares são baseadas 

no amor, na valorização, na competência, no respeito, há uma tendência de que o indivíduo 

seja conduzido à felicidade. Porém, quando está presente a desqualificação, a insegurança, a 

desconfiança do potencial, é gerada uma síndrome de pobreza psíquica, que pode levar ao 

isolamento, à atitudes de fracasso, à autodesvalorização.
 27

     

 Diante da importância da autoestima surgem os seguintes desafios: como trabalhar as 

situações de descrença em si, a nível comunitário? É possível prevenir estas situações e gerar 

uma dinâmica transformadora? Que técnicas poderiam ser utilizadas que gerassem 

autoconhecimento e tivessem maior impacto familiar e social?    

 É neste contexto que o curso de Cuidando do cuidador/resgate da autoestima, criado 

por Adalberto Barreto, atua enquanto projeto pedagógico que tem por propostas: identificar o 

potencial da pessoa e de sua cultura, mobilizando-o a serviço das dinâmicas individuais e 

coletivas; articular o potencial humano e cultural com o conhecimento técnico científico; 

ajudar as pessoas a descobrirem que são sujeitos transformadores, que são capazes e podem 

cuidar de si.           

 Para alcançar tais objetivos, o curso utiliza dinâmicas vivenciais que foram inspiradas 

nas diversas culturas indígenas, que buscam proporcionar um encontro do indivíduo consigo e 

com os valores de sua cultura, que nutre sua identidade na busca de autoconhecimento, 

possibilitando uma melhor compreensão de si, na relação consigo mesmo, com os outros e 

com o cosmos, ampliando sua consciência na ação de forças inconscientes no seu cotidiano. 

As dinâmicas vivenciais possibilitam habilitar diferentes atores sociais e recursos presentes 

nos contextos em que estão inseridos, acreditando na capacidade de resistir e superar os 

desafios.           

 É importante compreender o que são oficinas e dinâmicas vivenciais, assim como a 

importância de se trabalhar com grupos. Afonso
28

 caracteriza a oficina em dinâmica de grupo 

como uma prática de intervenção psicossocial em um contexto pedagógico, clínico 

comunitário ou de política social e a conceitua como: 

 “um processo estruturado com grupos, independente do número de 

encontros, sendo focalizado em torno de uma questão central que o grupo 

se propõe a elaborar, em um contexto social. A elaboração que se busca na 

oficina não se restringe a uma reflexão relacional, mas envolve os sujeitos 

de maneira integral, formas de pensar, sentir e agir.”  
 

Na promoção da saúde, o trabalho em grupo permite a quebra da relação vertical que, 

tradicionalmente, ocorre entre o profissional e o usuário, atuando como ferramenta 

facilitadora da expressão das necessidades, expectativas, angústias e circunstâncias de vida 
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que possui impacto na saúde de indivíduos e grupos.     

 Ações de saúde desenvolvidas em grupos possibilitam o desenvolvimento das pessoas, 

pois potencializam conhecimentos que influenciam no cuidar de sua saúde de maneira 

contextualizada com as necessidades que enfrentam, defendendo ações baseadas no diálogo 

coletivo e na troca de saberes. Sendo assim, atividades de grupo convergem para o 

desenvolvimento da sensibilidade, experiência e crescimento pessoal, assim como propicia o 

encontro de sujeitos que vivenciam situações semelhantes e que buscam expandir seus 

horizontes de aprendizagem.
29

        

 As vivências em grupo são pautadas na inclusão, valorização e identificação, por meio 

da troca de experiências coletivas, favorecendo também a escuta, proporcionando um 

ambiente de mútuo aprendizado e crescimento para os integrantes. Sendo assim, os grupos 

representam uma opção diferenciada no modo de assistir em saúde, na perspectiva de 

redefinir os papeis dos sujeitos envolvidos no cuidado, deixando de considerá-los como 

agentes passivos neste processo.
29

        

 Com relação às dinâmicas vivenciais, estas se situam no campo da subjetividade e 

proporcionam ao indivíduo ter consciência sobre quem ele é e o que pode ser. Tais vivências 

utilizadas no resgate da autoestima permitem que a pessoa faça uma viagem dentro de si, do 

seu imaginário, em que os sentidos ficam aguçados, contribuindo para a libertação de amarras 

inconscientes, encontrando luz para clarear o que cada um tem dentro de si.
27 

 

 O Cuidando do cuidador/resgate da autoestima também suscita reflexões acerca das 

relações que a todo instante são estabelecidas no mundo, compreendendo que a vida é uma 

dinâmica de construções, desconstruções e reconstruções de relações. Neste contexto, a 

filosofia de Martin Buber
30

 representa um resgate do sentido do homem nas duas várias ‘inter-

relações’. Buber 
30

 estabelece a importância da relação dialógica como ponto de partida para a 

busca do sentido da existência humana.       

 O filósofo defende a relação EU-TU como tipo de relação que potencializa o valor do 

outro enquanto ser de presença. O outro implica, necessariamente, uma responsabilidade, 

requer essencialmente o respeito que reflete da expressão dada somente na relação, no 

encontro, que por sua vez, se dá no dialógico.      

 Pensar o homem a partir de si é uma orientação, segundo Buber
30

, em busca da 

identidade humana que a descobre na relação eu-tu como essência. A preocupação do filósofo 

é de (re)situar a fundamental relação que é estabelecida ao nível interpessoal. É fundamental a 

forma como o homem se relaciona com seu semelhante, como considera o “outro”, como sai 
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de si e entrega-se à relação a partir do conhecimento do outro. Esta relação lembra o autor, é 

de reciprocidade, pois o homem só existe no coexistir, diante do par EU-TU.  

 Nesta filosofia dialogal, o homem se relaciona de duas maneiras distintas: tomando-os 

por objetos e colocando-se na presença deles. Buber
30

 denomina estas duas atitudes de 

‘palavras-princípios’ que atuam conforme o tipo de relação: na relação objetual a palavra-

princípio é o EU-ISSO e, diante da presença do outro, palavra-princípio é o EU-TU. Sendo 

assim, o sentido da linguagem fundamenta a existência do homem. Se por um lado a relação 

sujeito-objeto, o EU-ISSO, diz respeito aos modos pelos quais nos utilizamos de objetos, 

ideias, pessoas; por outro lado a relação EU-TU possui um caráter ontológico. Portanto, as 

relações humanas não existem com o EU isolado, pois este sempre parte de um TU, logo, o 

TU é a fonte primordial.         

 Se a linguagem é o fundamento ontológico do ser, então o diálogo surge como o lugar 

do encontro. A categoria essencial da dialogicidade da palavra é o “entre” que é 

compreendido como o lugar da relação, do encontro, que por meio da palavra o homem se faz 

homem e se situa no mundo com os outros. 
30

      

 Deste modo, a relação dialógica não é apenas o relacionamento entre os homens, pois 

diz respeito à atitude de um para o outro, havendo uma reciprocidade da ação interior no 

encontro do EU-TU, assim como, uma imersão na relação dialógica que apresenta como 

possibilidade contemplar e apreender a si e ao outro.     

 O encontro com o outro, envolvendo a comunicação e, consequentemente, o diálogo, é 

a condição para a autenticidade da existência enquanto confirmação do ser. Por isso, a 

experiência relacional do eu-tu apresenta-se de modo a resolver não apenas situações, mas 

destacar que o diálogo não é apenas um pronunciamento de palavras, mas uma atitude de um 

para com o outro, voltar-se um para com o outro, que é baseado na reciprocidade e 

responsabilidade.          

 O Cuidando do cuidador/resgate da autoestima insere-se no contexto das práticas 

integrativas e complementares. O campo da Política Nacional das Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) abrange sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos que 

contemplam abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção dos 

agravos e recuperação da saúde através de tecnologias eficazes e seguras, com foco na escuta 

acolhedora, no desenvolvimento e estabelecimento do vínculo terapêutico e na relação do ser 

humano com o meio ambiente e com a sociedade, contribuindo para uma visão ampliada do 

processo saúde-doença e a promoção do cuidado humano, especialmente, o autocuidado.
31



35 
 

 A legitimação e institucionalização dessas abordagens de atenção à saúde iniciaram-se 

no Brasil a partir da década de 1980, após a criação do SUS. Em 2008, o Ministério da Saúde 

publicou a PNPIC visando orientar os profissionais da saúde acerca das características dessas 

práticas com a finalidade de esclarecer sobre os principais fundamentos, viabilizando sua 

compreensão e adoção na rede pública, na promoção da saúde
31.

 

A implementação das PICs destaca uma importante estratégia para a construção e 

consolidação de um modelo de atenção integral que incentiva a busca por novas maneiras de 

relacionamento com o mundo, com o olhar humanizado para as relações interpessoais. 

 As práticas integrativas podem estimular mudanças de hábitos de vida, assim como 

uma participação ativa dos indivíduos sobre a sua experiência de viver. Oferecem uma 

transformação do paradigma da doença para a saúde, pois envolvem a busca do equilíbrio 

entre mente, corpo e espírito, que por sua vez, pode trazer uma redução da dependência dos 

serviços médicos, além de contribuir para a criação de vínculos, de um olhar integral do ser 

humano, da humanização das relações profissionais, etc.     

 A PNPIC recomenda a implantação de ações e serviços no SUS com o objetivo de 

garantir a prevenção de agravos, a promoção e recuperação da saúde, com ênfase na Atenção 

Básica, buscando propor o cuidado continuado, humanizado e integrado de saúde. A inserção 

da PICs no SUS configura também uma ação de ampliação de acesso e qualificação dos 

serviços, na tentativa de englobar a integralidade da atenção à saúde
32

. 

O Cuidando do cuidador/resgate da autoestima, através das potencialidades das 

práticas de cuidado utilizadas, contribui para o empoderamento do indivíduo, constituindo um 

importante eixo na promoção da saúde, fortalecendo a autoestima, autonomia e autoconfiança, 

vislumbrando, ainda, a força do empoderamento comunitário para que os indivíduos 

desenvolvam competências que passem a ser compartilhadas na sociedade. Entretanto, é 

preciso superar os desafios referentes a uma prática individualista, setorializada, limitada e 

restrita que observamos no cenário da saúde. 

 

3.3 A resilência como força motriz para a transformação do sofrimento  

 O conceito de resiliência vem sendo progressivamente discutido na literatura científica 

internacional e nacional, e pode ser compreendido como a capacidade humana de enfrentar as 

adversidades, que podem envolver fatores potencialmente estressores, possibilitando ao 

indivíduo transformar-se por meio da adaptação ou superação de tais experiências traumáticas 

e/ou estressantes.          
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 Inicialmente, o objetivo das pesquisas envolvendo o conceito de resiliência 

centralizou-se em determinados aspectos de personalidade e no desenvolvimento do indivíduo 

diante de situações adversas. Entretanto, com o crescimento das pesquisas sobre o tema, 

passou-se a considerar a vulnerabilidade das pessoas perante tais estados, sendo 

compreendidas pessoas resilientes aquelas que conseguiam enfrentar e se recuperar das 

situações difíceis, fortalecendo-se enquanto sujeitos transformadores. 
33

   

 Sendo assim, a resiliência pode ser compreendia como a capacidade de transformar 

sofrimento em aprendizado, gerando crescimento e autonomia frente às dificuldades e 

circunstanciam difíceis, possibilitando a essas pessoas um novo jeito de enfrentar a vida.

 Barreto
24

, aponta que o conceito de resiliência vai além de uma visão de mundo que 

exclui outras fontes produtoras do saber, sendo assim, define resiliência como um processo, 

um caminho a seguir em que o indivíduo, ao se deparar com as condições adversas, pode 

superar e vencer, graças ao seu esforço. Os obstáculos, traumas, carências e sofrimentos 

superados transformam-se em sensibilidade e competência, conduzindo-o a ações reparadoras 

de outros sofrimentos.        

 Muitos indivíduos, famílias e grupos surpreendem por sua habilidade em resistir aos 

obstáculos e tribulações constantes a que são submetidos. É nesse sentido, que a resiliência 

permite olhar para o contexto que envolve determinados estados das coisas, possibilitando ao 

indivíduo reconstruir sua vida por meio de estratégias que transformam o sofrimento em 

fortalecimento. 

Infere-se, portanto, que a resiliência é discutida não somente como uma característica 

inata ou adquirida, mas sim como um processo multifatorial e interativo que envolve aspectos 

individuais, o contexto ambiental e a presença de fatores de proteção, constituindo 

características que podem minimizar possíveis eventos negativos diante das dificuldades, 

possibilitando melhorar ou modificar a resposta pessoal acerca de um perigo qualquer.
34

 Diversos autores
35,36 

vêm estudando a resiliência como foco da temática do 

desenvolvimento humano, destacando-se pesquisas que subsidiam programas de intervenção e 

políticas públicas no cenário da saúde mental. Estes estudos buscam identificar fatores que 

contribuem para a adaptação dos indivíduos, colaborando, desta maneira, para que estes 

mantenham um desenvolvimento saudável na presença das adversidades.   

 É recente a utilização do conceito de resiliência nos espaços médico-psico-sociais, 

uma vez que, de início, as pessoas resilientes eram consideradas aquelas capazes de resistir a 

situações prolongadas de estresse sem apresentar nenhum dano permanente em sua saúde 
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emocional ou competência cognitiva. Atualmente, o conceito busca envolver outras 

dimensões, destacando que esta capacidade traduz-se na possibilidade de superação das 

dificuldades num sentido dialético, representando não necessariamente uma eliminação do 

problema, mas uma ressignificação dele. 
37

       

 A resiliência surge como estratégia para enfrentar as diversidades da vida, pois 

apresenta as seguintes características: valoriza a experiência pessoal; encoraja e estimula a 

capacidade de aprendizado das pessoas, valorizando a competência de indivíduos, famílias e 

comunidades; promove a interação entre o sujeito e seu ambiente; trabalha com o senso de 

humor como forma de transformar o trágico em lúdico; exige do indivíduo um espírito 

construtivo, etc. 
24

          

 Para Holanda, Dias e Ferreira Filha
38

, o despertar desta capacidade contribui para o 

empoderamento do ser humano, no sentido de que este passa a aceitar ser um sujeito ativo de 

sua própria história, valorizando suas raízes no contexto cultural, passando a aprender com 

suas experiências de vida e encontrando forças para enfrentar os desafios do dia a dia. 

 O empoderamento, discutido também por Paulo Freire, tem um sentido transformador 

e pode ser interpretado como a capacidade de realização, ou seja, uma pessoa empoderada é 

aquela que que, por si mesma, realiza transformações em sua vida através de atitudes que a 

levam a evoluir e fortalecer-se. Sendo assim, o empoderamento ocorre internamente 

acarretando conquistas, avanços e superação
39

.  

Deste modo, o empoderamento é considerado um processo contínuo que revigora a 

autoconfiança do indivíduo, família e grupos que passam a ser corresponsáveis pela superação 

dos seus problemas, uma vez que, o empoderamento está alicerçado na autonomia, na 

autodeterminação e na capacidade de transformação
38

.  

Para Teixeira
40

, o empoderamento está inserido no campo de ação da promoção da 

saúde, sendo considerado como um processo de desenvolvimento, habilidades e ações de 

pessoas e grupos que podem acarretar mudanças nos condicionantes sociais da saúde, a partir 

do entendimento e controle sobre suas forças pessoais, sócias, econômicas e políticas para 

agir de modo a melhorar sua situação de vida.      

 Diante da perspectiva do empoderamento, os profissionais de saúde desempenham 

papel importante, pois são elementos fundamentais para possibilitar esse processo, uma vez 

que reconhecem e valorizam as competências dos sujeitos e comunidades, incentivando a 

participação efetiva dos indivíduos enquanto participantes ativos do processo de saúde na 

busca de mudanças na sua realidade social, política e ambiental.    
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 É importante destacar que a (re)significação de experiências vividas está relacionada 

com a compreensão de que as situações-problema estão situadas em um contexto em que os 

eventos estão interligados e interdependentes. Nesta perspectiva do pensamento sistêmico, 

todas as pessoas envolvidas na situação-problema fazem parte dele e não somente o indivíduo 

isolado. Neste sentido, essa mudança nas relações está associada ao pensamento sistêmico, 

que permite compreender o indivíduo e a comunidade numa rede de relações, ampliando o 

contexto das situações e sua dinamicidade, tendo em vista que tudo está interligado. 

 Pensar em uma comunidade sistematicamente implica em pensar em uma teia de inter-

relações que se entretecem de maneira constante em um movimento dinâmico. Na abordagem 

sistêmica, entende-se que os sistemas humanos são complexos, carregados de significados, 

abertos às transformações vindas da sua própria história de vida e dos diversos contextos 

vivenciais.           

 O indivíduo, a família, a comunidade podem ser pensadas sistematicamente, pois o 

sistema pode ser definido como um complexo de elementos em interações interdependentes 

que apresenta um funcionamento próprio e se organiza como um todo. Portanto, para 

compreender o indivíduo, ele deve ser visto como um sistema e qualquer que seja o problema, 

ele está inserido em um dado contexto
24

.       

 O olhar paradigmático do pensamento sistêmico permite perceber que cada fato faz 

parte de um complexo sistema interligado em que a comunidade partilha de uma rede de 

histórias de vida que se tornam fontes de inúmeras possibilidades de enfrentamento dos 

problemas no dia a dia, tendo em vista que dentro desse sistema cada parte influencia a 

outra
41

.          

 Sendo assim, o pensamento sistêmico permite um olhar ampliado para as interações 

presentes num contexto de vida, possibilitando situar, refletir e compreender um problema em 

relação ao seu contexto, enxergando possibilidades de mudanças em um processo dinâmico, 

visualizando a situação problema de uma maneira diferente da tradicional.  

 A compreensão dos sistemas envolve tanto os organismos vivos como organizações 

sociais, significando um todo integrado, resultado da sua relação com as partes. Qualquer 

sistema de assistência à saúde, inclusive a medicina ocidental moderna, é um produto de sua 

história de vida e está inserido em um contexto ambiental e cultural. Desta maneira, os seres 

humanos não são visualizados como pessoas isoladas, pois são percebidos dentro de um 

contexto de interações sociais, experiências de vida, componentes de uma rede de 

integração
42

.           



39 
 

 É importante compreender que o sistema não se restringe a soma das partes, pois é 

mais do que uma simples soma, uma vez que há a relação das partes com o todo e do todo 

com as partes. O pensamento sistêmico à medida que demanda as relações de 

interdependência entre seus membros considera-o também no contexto das inter-relações. 

Sendo assim, este tipo de abordagem não se preocupa em encontrar uma causa única e isolada 

para um problema, pois ultrapassa o modelo linear - fruto da relação causa-efeito, que não 

questiona e não aprofunda o contexto - propondo a percepção do mundo através do modelo 

circular que atua numa perspectiva de relações e de integração com prioridade para o todo e 

suas partes
24

.          

 Assim sendo, a causalidade circular presente no pensamento sistêmico permite a 

compreensão de um fenômeno dentro de um contexto maior, em que tudo está interconectado 

em uma teia de relações que estimula um olhar ampliado para os acontecimentos que são 

visualizados de diversos ângulos, procurando compreender a riqueza e a diversidade que esse 

fato aparentemente simples está pretendendo comunicar.  

Logo, essa abordagem incentiva o sujeito a refletir sobre o seu papel no contexto 

social e cultural que estão interligados, de maneira que a compreensão, e resolução de crises e 

problemas, é possível a partir da percepção das partes integradas da rede, concebendo uma 

nova visão da realidade baseada na consciência do estado de inter-relação e interdependência 

essencial de todos os fenômenos físicos, biológicos, psicológicos e culturais
42

.  

 A característica dominante do pensamento sistêmico é ser contextual, visto que leva 

em consideração uma coletividade de partes que circundam uma situação. Esse caráter 

contextual tem profundas implicações na área da saúde, resultando em mudanças na ESF. 

Enquanto o modelo de cuidado centrado no diagnóstico-conduta intervém na doença, a 

abordagem sistêmica busca compreender o contexto em que este problema/doença está 

situado 
43

. 

Barreto
24

 afirma que “sofrimento sem crescimento, sem transformação em 

competência, transforma-se num fatalismo aniquilador de esperanças”. Diante disso, por meio 

do processo de resiliência e empoderamento, os indivíduos tornam-se capazes de transformar 

o sofrimento, bem como são incentivados a descobrir novos caminhos e possibilidades para 

intervir no contexto em que vivem.  
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4 CAMINHO METODOLÓGICO 

Esta é uma pesquisa que pela natureza de seus objetivos se coloca como um estudo 

compreensivo-interpretativo do fenômeno escolhido, pois trabalha com informações 

subjetivas contidas na experiência fornecida pelos sujeitos envolvidos.  Deste modo, engloba 

significados, motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes dentro dos pensamentos, 

interpretações e ações humanas, compreendidas dentro das realidades vividas e partilhadas 

nas inter-relações dos grupos sociais
44.       

 
Para compreender a experiência dos trabalhadores e usuários da ESF integrantes das 

oficinas de Cuidando do cuidador/resgate da autoestima foi escolhida a História Oral como 

caminho metodológico, mais especificamente a modalidade de História Oral Temática 

seguindo os pressupostos adotados por Bom Meihy
45

.     

 A História Oral trata-se de um recurso moderno de apreensão de fontes orais que se 

tornam registros de situações e favorece estudos de memória e identidade. É um processo 

sistêmico de uso de depoimentos, vertidos do oral para o escrito, para serem recolhidos 

testemunhos, analisarem-se processos sociais, favorecendo estudos de identidade e memória 

cultural
46

.   

Bom Meihy e Ribeiro 
47

 afirmam que a História Oral é um processo de aquisição de 

entrevistas inscritas no “tempo presente” e deve responder a um sentido da utilidade prática, 

social e imediata. Isso não quer dizer que ela se esgote no momento da sua apreensão, do 

estabelecimento de um texto e da eventual análise do material produzido. A HO pode ser 

classificada em quatro modalidades: História Oral de Vida, Tradição Oral e História Oral 

Temática e História Oral Testemunhal tem como base de sua existência o depoimento 

gravado. Assim, todas as modalidades dependem de entrevistas com colaboradores, pessoas 

assim denominadas para tomar parte do projeto de investigação, utilizando a História Oral. 

 Assim, a História Oral Temática, modalidade escolhida para esta investigação, por ser 

definida como um processo sistêmico de uso de depoimentos em que são recolhidos 

testemunhos, mediante aplicação de entrevistas guiadas por perguntas de corte, acerca de uma 

temática específica oportunizando a análise dos processos sociais 
47

. Neste sentido, a escolha 

dessa modalidade é justificada através da possibilidade de elucidar histórias, eventos ou 

situações que foram marcantes para os colaboradores. 

De acordo com Bom Meihy e Holanda 
46

, definir os passos da História Oral implica 

em estabelecer os cinco momentos principais de sua realização: elaboração do projeto; 

gravação; estabelecimento do documento escrito e sua seriação, sua análise; arquivamento e 
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devolução social. A elaboração do projeto é que preside a noção de História Oral como algo 

além do ato de gravação de uma ou mais entrevistas sem articulação. É o que permite a junção 

dos procedimentos que visam promover uma lógica evolutiva que vai desde o início do 

projeto até sua finalização e eventual disponibilidade pública.     

 Do projeto devem emergir perguntas como de quem, como e por que, e a partir disto, 

deve-se levar em conta fatores como a relevância social da pesquisa, a exequibilidade na 

abrangência das entrevistas, local e tempo, o diálogo com a comunidade que gerou as 

entrevistas e a responsabilidade na finalização e devolução ao grupo. Para a construção desse 

projeto é indispensável que ele seja constituído pelas seguintes partes: tema, justificativa, 

problemática e hipóteses, corpus documental e objetivos, procedimentos, bibliografia e 

cronograma 
46

.          

 Bom Meihy
45

 afirma que o projeto deve ser composto por tema, justificativa, definição 

da comunidade de destino e da colônia, formação de rede, pré-entrevista, entrevista, 

transcrição, textualização, transcriação, pós-entrevista, conferência, uso e arquivamento. 

Considera-se comunidade de destino quando um tema em foco aglutina as 

pessoas/colaboradores, uma vez que a mesma reúne pessoas com características afins que 

atendem a uma temática escolhida. A colônia é composta pelo grupo de pessoas que podem 

ser colaboradores do estudo, dentre os quais, serão elencados os parâmetros de seleção, um 

menor número formará uma subdivisão da colônia, denominada de rede.   

 Nesta pesquisa destaca-se a presença da colônia composta pelas usuárias do Centro de 

Práticas Integrativas e Complementares (CPICs) Equilíbrio do Ser - Bancários do Município 

de João Pessoa – PB. A rede foi formada seis usuárias do CPICs – Bancários que 

participaram regularmente das oficinas Cuidando do Cuidador/Resgate da Autoestima. É 

importante destacar que a rede foi construída a partir da indicação dos profissionais 

multiplicadores por ocasião da realização das oficinas. Sendo assim, foram incluídas no 

estudo as usuárias que participaram das oficinas de cuidado, de maneira assídua, há pelo 

menos três meses. 

A pesquisa foi desenvolvida no Centro de Práticas Integrativas e Complementares 

(CPICs) Equilíbrio do Ser - Bancários, localizado no Distrito Sanitário III do município de 

João Pessoa – PB. Em detrimento de outros lugares, constatei durante a minha pesquisa 

enquanto aluna do PIBIC, que os profissionais multiplicadores que atuavam no CPICs 

Equilíbrio do Ser – Bancários desenvolviam as oficinas de Cuidando do cuidador/resgate da 

autoestima semanalmente para os usuários, justificando assim, a escolha do local.  Na 
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Historia Oral, devido à importância da contribuição das pessoas, elas são compreendidas 

como colaboradores do projeto, uma vez que a participação especial, durante a realização da 

produção de material empírico até os passos finais da pesquisa
45

.  

Segundo Bom Meihy
45

, o processo de entrevista é norteado por três etapas: a pré-

entrevista, a entrevista propriamente dita e a pós-entrevista. A fase da pré-entrevista iniciou-

se com a minha aproximação com o campo de pesquisa, que se deu por meio da participação 

nas oficinas do Cuidando do cuidador/resgate da autoestima, como estratégia para criar um 

vínculo tanto com os profissionais multiplicadores das oficinas, quanto com os usuários. A 

participação nessas oficinas se deu ao longo de três meses, de abril a maio de 2014, 

totalizando dezesseis encontros, que ocorriam às segundas-feiras e quintas-feiras no CPICs 

Equilíbrio do Ser – Bancários. Em seguida, após a familiarização com as usuárias dos grupos, 

foi realizada uma conversa informal com os profissionais multiplicadores a fim de construir a 

rede do estudo.           

 Nesse momento da inserção no campo, constatei que o desenvolvimento das oficinas 

de cuidado sempre seguia o mesmo modelo, que consistia basicamente em três passos: o 

ACOLHIMENTO, a VIVÊNCIA e a PARTILHA. O acolhimento envolve as fases de 

organização e preparação do espaço para as dinâmicas vivenciais e para receber o grupo, 

visando proporcionar um ambiente limpo, tranquilo e silencioso. Assim, esse acolhimento 

ocorre no espaço da recepção e os cuidadores ficam na porta de entrada do local de onde a 

oficina irá acontecer dando as boas-vindas às pessoas que estão chegando, seguida por um 

abraço. Percebi o quanto esse momento é importante, pois uma recepção acolhedora e 

amorosa demonstra que o profissional multiplicador está motivado com o grupo que está 

chegando e com o desenvolvimento da oficina, favorecendo um clima de descontração, de 

leveza e confiança, procurando deixar os participantes à vontade para o contato consigo 

mesmo e com o outro.         

 Ainda durante o acolhimento, o profissional multiplicador coloca algumas 

informações iniciais para o sucesso do trabalho, como explicar que a dinâmica vivencial vai 

ajudar a ampliar o autoconhecimento, permitir fazer novas descobertas sobre si, que é 

essencial o respeito com as experiências vivenciadas e partilhadas, escutar a si próprio e ao 

outro, dentre outras informações, que possibilitam um diálogo amoroso e respeitoso entre o 

grupo. Objetivando-se obter um resultado positivo na aplicação destas dinâmicas vivenciais, é 

realizado também um aquecimento, compreendido como uma etapa de preparação para a 

vivência em vista de que as pessoas possam entrar num clima de interiorização.   
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 Em seguida, ocorre a etapa principal que é a dinâmica vivencial propriamente dita. 

Antes da realização da dinâmica vivencial, é feita uma breve explicação sobre a mesma, 

apresentando seus objetivos para que o grupo possa acompanhar cada etapa. É importante 

destacar também, que todas as vivências proporcionam o autoconhecimento, a identificação 

dos bloqueios e superação pelo esforço pessoal. A etapa final trata-se da partilha, que tem 

fundamental importância, pois permite que as pessoas se expressem diante do vivido, 

verbalizando o que sentiram, suas emoções, dúvidas e descobertas, socializando o 

aprendizado.  Este momento de participação nas oficinas de resgate da autoestima foi muito 

marcante para mim, pois ao mesmo tempo em que eu estava ali como pesquisadora, também 

estava como um ser humano que necessitava de cuidados, que precisava encontrar-se consigo 

mesmo, que precisava acreditar ser capaz de transformar a realidade, descobrindo novas 

respostas dentro de si e na relação com o outro.       

Na etapa da pré-entrevista, foi feito o convite as possíveis colaboradoras, explicando 

os objetivos do estudo, esclarecendo-as acerca de seus direitos, inclusive, o de não aceitar 

fazer parte da pesquisa, assim como, desistir de participar se julgasse conveniente. Em 

seguida, as entrevistas foram previamente agendadas, considerando-se o melhor momento e o 

melhor local para as colaboradoras de maneira que se sentissem a vontade para partilhar suas 

experiências. Apesar da presença de dois homens no grupo de resgate da autoestima, estes 

não compareciam de maneira assídua e também, durante todos os momentos em que eu estive 

presente no desenvolvimento das oficinas, foi observada a presença massiva de mulheres, 

sendo assim, foram oito colaboradoras, todas mulheres, na faixa etária entre 40 á 65 anos.

 Ainda na fase da pré-entrevista, foi apresentado as colaboradoras o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme resolução 466/12, e coletadas suas 

assinaturas, com as quais autorizavam sua participação no estudo, explicando-lhes, ainda, 

sobre a utilização de um guia composto por perguntas de corte (Apêndices A e B).  

 A colaboradora selecionada para realizar a entrevista considerada ponto zero, foi 

indicada pelo profissional multiplicador, e foi representada pela usuária que participava das 

oficinas de cuidado há mais tempo e que sempre se destacava entre os demais por sua 

participação ativa na atividade. As entrevistas foram realizadas por meio de um gravador 

eletrônico, além de anotações feitas no caderno de campo. A maioria das colaboradoras optou 

por realizar as entrevistas no próprio ambiente do CPICs, com exceção de uma colaboradora 

que preferiu narrar sua história em sua entrevista na sua residência. 
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Meihy e Holanda
46

 afirmam que o caderno de campo representa um instrumento 

importante para que o pesquisador registre suas impressões sobre o avanço do projeto e das 

entrevistas. Também é necessário estabelecer um tempo médio para cada entrevista, por 

questões de organização, porém será respeitada a dinâmica do encontro, lançando mão da 

flexibilidade para que não haja interrupção do raciocínio com a “quebra” da narrativa.  

Bom Meihy 
45

 afirma que os projetos de História Oral necessitam ser guiados por 

perguntas de corte, definidas como questões que perpassam todas as entrevistas e que devem 

relacionar-se com a comunidade de destino, marcando a identidade do grupo analisado.  

 Para uma relação satisfatória entre pesquisador e sujeito, são necessárias também 

outras condições: os sujeitos devem se sentir à vontade em seus relatos orais e estabelecer, 

livremente, seus próprios limites e conteúdo de suas narrativas; o pesquisador deve assumir 

uma postura e discurso, os mais honestos possíveis, estabelecendo uma conversa franca em 

que os interlocutores se sintam livres para expressarem seus sentimentos, crenças, opiniões, 

diferenças e contradições
48

.  

Desta forma, buscando responder os objetivos propostos, elaboraram-se as seguintes 

perguntas de corte para profissionais e usuários respectivamente:  

 

 Conte-me o que motivou você a participar das oficinas de cuidado? 

 O que as oficinas despertam em você? 

 Para você a participação nessas oficinas tem trazido algum tipo de contribuição 

para a sua vida? De que maneira? Você pode destacar as mais significativas? 

 Você conseguiu levar para a sua vida algumas dessas práticas de cuidado? 

 

A pós-entrevista é o momento definido por Bom Meihy e Ribeiro
46

, como sendo a 

etapa que se segue à realização das entrevistas. Serve para manter a continuidade do processo, 

estabelecendo o contato do pesquisador com o entrevistado depois de concluída a entrevista. 

Nesta etapa, organizam-se as ideias para a transformação do relato oral em texto, mantendo o 

sentido intencional dado pelo narrador, o que demanda um tempo relativamente longo.  

Este momento foi aproveitado para esclarecer dúvidas que ficaram pendentes e 

explicar as etapas as quais os discursos seriam submetidos, assim como, foi comunicado aos 

colaboradores que todo o material empírico, fruto das narrativas, passaria posteriormente, por 

uma conferência e que o mesmo poderia ser alterado, caso fosse necessário, e em seguida 

retrabalhado, a fim de que se chegue à confecção de um discurso coeso e verdadeiro. 
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Concluídas as etapas de encontros com as colaboradoras para a finalização das 

entrevistas, todo o material empírico foi cuidadosamente trabalhado conforme as etapas do 

processo de História Oral: a transcrição, fase de passagem da gravação oral para o escrito; a 

textualização, definição de palavras-chave para mostrar a incidência das ênfases dadas em 

algumas situações, constituindo o tom vital das narrativas, a transcriação, com a finalização 

do texto, a sua versão pronta, e, a conferência, momento em que, depois de trabalhado o 

texto, o autor entrega a versão aos entrevistados para ser autorizada, conferindo confiabilidade 

ao instrumento de pesquisa e a pesquisa propriamente dita
46

. Na fase de transcrição, o 

material empírico foi cuidadosamente escutado por diversas vezes, dando-se ao material das 

entrevistas gravadas o formato escrito. Para isso, os relatos orais foram escritos na íntegra, 

com todos os detalhes contidos na entrevista, a exemplo de momentos de silêncio, pausa, 

choro, interjeições, etc.          

 Na sequência, prossegui com a textualização, na qual as perguntas de corte foram 

suprimidas, além de alguns vícios de linguagem, palavras repetidas, frases incoerentes ou com 

desvios gramaticais, mas sempre mantendo a identidade do colaborador. Sendo assim, o texto 

passou a ter um caráter narrativo e o colaborador assumiu o papel de protagonista da sua 

história.           

 Ainda nessa fase, identificou-se o tom vital da entrevista, ou seja, o tema que tem 

maior força expressiva dentro do relato da colaboradora que foi colocado como frase epígrafe 

em cada narrativa. O tom vital organiza todo o texto e serve como um guia que ajuda a 

construir o texto final, assegurando uma sequência lógica dos fatos e a preservação das ideias. 

Dias (2007)
66

 chama a atenção para o fato de que o tom vital é considerado a passagem do 

texto de maior força, que agrega em sua essência todos os elementos expressivos da entrevista 

e contribui para que se entenda a melodia presente na narrativa de cada colaborador. 

  Por fim, deu-se a fase de transcriação, momento no qual o entrevistador interfere no 

texto na perspectiva de transcriar o material textualizado, tornando-o apto à leitura, 

produzindo o texto final que é recriado em sua plenitude, ordenando-se os depoimentos em 

parágrafos, retirando ou acrescentando palavras ou frases, de acordo com as observações e 

anotações realizadas no caderno de campo, para posteriormente, ser levado aos colaboradores 

para conferência.         

 Seguindo essa dinâmica, o material, supostamente finalizado, foi entregue para a 

conferência cada colaboradora, em forma de texto impresso contendo suas falas já 

trabalhadas para sua leitura e validação, juntamente com a carta de cessão (Apêndice C) para 
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ser assinada, a fim de legitimar a conferência do material e sua liberação para uso e 

publicação. Durante a conferência, as colaboradoras optaram por utilizar o seu primeiro nome 

civil para identificá-las.         

 A discussão do material produzido foi guiada pelo tom vital das narrativas e pela 

identificação dos eixos temáticos de maior significação das experiências vividas por cada uma 

das colaboradoras. O texto produzido foi submetido a uma análise temática interpretativa, 

cuja leitura, por repetidas vezes, permitiu a iluminação e identificação dos eixos temáticos que 

guiaram um diálogo entre os resultados de investigação e a referida literatura.  

Minayo 
44

, afirma que a análise temática “consiste em descobrir os núcleos de sentido 

que compõem uma comunicação, ou seja, qualitativamente falando, a presença de 

determinados temas denota os valores de referência e os modelos de comportamento presentes 

no discurso”.  A partir disso, três eixos foram destacados: I – Usuárias e o cuidar de si 

motivados por uma possibilidade de transformação; II – A repercussão das oficinas de 

cuidando do cuidador/resgate da autoestima na vida das usuárias; III – Práticas de cuidados de 

cuidado utilizadas como ferramentas fortalecedoras da promoção da saúde.   

 O arquivamento do material gravado foi feito com a criação de uma pasta eletrônica 

particular e de um dispositivo de armazenamento do tipo CD-ROM sob a responsabilidade da 

pesquisadora. Os dados encontram-se disponíveis no acervo de produção em História Oral do 

Programa de Pós-graduação em Enfermagem (PPGEnf) da UFPB. Este estudo atendeu aos 

requisitos propostos pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde que dispõe sobre 

as normas e as diretrizes regulamentadoras da pesquisa com seres humanos. A pesquisa 

iniciou-se depois que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde (CCS/UFPB), com o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

(CAAE) nº.30323514.5.0000.5188 (Anexo A). 
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Bianca 

Mulher forte e determinada, que frequenta o grupo de resgate da autoestima há 6 

meses. Mostrou-se disponível como colaboradora, mesmo com a sobrecarga de outras 

atividades. Durante nosso encontro, falou sobre a transformação que esse grupo possibilitou 

para enfrentar a perda de sua mãe. Revelou que ainda está no processo de se cuidar de si, 

mas que já consegue resignificar situações do seu dia a dia. 

 

... buscar o meu eu, esse é o caminho ... 

 

 Eu participo do grupo de resgate da autoestima há 6 meses, mas já fiz outras terapias aqui. O 

que me trouxe aqui foi à perda da minha mãe, que faz um ano e quatro meses que eu a perdi, então eu 

estava perdida. Ainda estou. Vim para cá com fortes dores no corpo. Dores terríveis, porque atacou 

meu psicológico e estava atingindo meu físico, então, eu vim fazer a automassagem. Vim com a 

intenção primeiramente de fazer uma terapia, de ser ajudada, voltada para a dor que eu estava 

sentindo fisicamente e também emocionalmente, porque me explicaram que aqui tinham terapias que 

trabalhavam o emocional e o físico. Fui indicada [...] Queria acupuntura, mas não tinha. Tinha que 

esperar, então, tinha uma vaga na automassagem e fui pra automassagem e me identifiquei bastante.

 Passei quase um ano nessa terapia e depois deixei a automassagem devido ao tempo, mas 

nesse tempo eu consegui a tão esperada acupuntura. Conciliei a automassagem com a terapeuta que 

era uma instrutora ótima, e fui para acupuntura com médico muito bom também e então conciliei as 

duas coisas. Estava me ajudando, eu cheguei muito travada, tanto que, quando fui para acupuntura, o 

médico mal conseguia colocar as agulhas. Às vezes ele tinha que destravar mesmo, porque eu estava 

muito tensa. Toda emoção eu coloquei aqui: cervical, lombar, tudo nos ombros. Um peso grande.

 Era muito ruim para ele colocar as agulhas [...] primeiro tinha que relaxar para colocar. 

Então, terminei as sessões, foram 10 sessões, mas o meu emocional ainda estava muito abalado e 

ainda estava refletindo no meu físico. Então, ele não quis continuar uma terapia voltada para a parte 

física e pediu que eu fosse tratar o emocional, porque ele tratava o físico, mas quando eu chegava em 

casa, os mesmos problemas, as mesmas preocupações, a mesma ausência, perda da mãe [...] 

Acarretava tudo de novo, chegava aqui morrendo de dor. Ele me indicou uma terapia pessoal e foi 

quando ele me indicou o resgate da autoestima. Isso foi em outubro e estou até hoje! Me identifiquei 

bastante.           

 Quando me indicaram para esse grupo eu estava perdida e esperava me encontrar entende? 

Me encontrar, buscar respostas. Eu sei que não ia encontrar as respostas que eu queria, mas queria 

ter uma ajuda de como chegar lá. Então, o grupo muito acolhedor [...] Tem muito mais gente. Gente 

que, muitas vezes, não vem por conta de tempo, umas que vão, que retornam, mas tem gente bastante 
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antiga. Essas pessoas antigas nos ajudam muito, aos novatos que chegam e  algumas amigas, colegas 

que estão aí, do dia que eu cheguei pra hoje, estou muito mudada. Chegava chorando toda sessão[...] 

A mudança vem de dentro pra fora.         

 Eu cheguei esmorecida, deprimida, calada, ansiosa, receosa, e isso não foram de uma sessão 

nem duas. Foram sessões, sessões, sessões [...] E fui melhorando bastante. Hoje, já converso melhor, 

já converso sobre a perda dela e não choro. Lógico que me emociono e a  vivência de hoje foi muito 

forte para mim. Quando chega o Dia das Mães, todas datas festivas nós ficamos mais emotivos, mas, 

estou conseguindo me segurar mais. E o resgate da autoestima mostra o seguinte: todos nós temos 

problemas...todos nós. Um diferente do outro, mas ninguém deixa de ter.   

 A perda que eu sofri muitos sofreram ou ainda não sofreram, mas vão sofrer. Quer dizer, são 

etapas da vida que todo mundo tem que passar, mas é o jeito que você lida com ela. Pelo jeito que eu 

era com a minha mãe, eu pensei que  ia junto com ela. Era muito apegada, mas a questão que até hoje 

me admiro é por não ter entrado numa depressão, pelo tanto que eu era apegada e gostava dela. Mas 

eu tenho uma fé, uma convicção que eu não caí na depressão porque Deus é maior e Deus quer me 

ver bem para ela poder estar bem, então, o resgate da autoestima nos mostra isso [...] que mesmo nos 

momentos bem difíceis, sempre estamos com uma venda no olho, mas se olhar e procurar, vai 

perceber que ao lado sempre vai ter uma pessoa para te acolher... que não necessariamente é uma 

pessoa da sua família. 

O grupo de resgate da autoestima mostra que você não está sozinho.  Encontrei apoio e as 

ferramentas utilizadas durante as oficinas de cuidado me fizeram dar esse salto [...] são as terapias 

que elas fazem, as dinâmicas, as vivências [...]essas vivências aos olhos dos outros que estão de fora 

parecem ser brincadeiras de criança, coisa sem importância, mas não é! É um aperto de mão, é  você 

aprender a abraçar o outro, acariciar o outro, se massagear, escutar os depoimentos, os testemunhos 

de outras pessoas. A terapeuta nos deixa livre e, ao mesmo tempo, todos amarrados e centrados. Ela 

dá a corda e depois puxa...expomos nossos sentimentos e depois ela vai nos orientando. Orientando o 

caminho que devemos seguir a buscar dentro de nós as nossas respostas. 

Eu te digo que não encontrei as respostas 100% porque todos nós somos bem falhos. É como 

a professora falou hoje “tem dia que a gente não quer sair da cama” mas então aprendemos a ter 

uma visão diferente “Eu posso, eu consigo!” [...] posso não conseguir hoje, mas posso conseguir 

amanhã através de vivências simples como cantar, relaxar, respirar, de procurar ouvir o outro, saber 

calar na hora certa, buscar aquela paz interior [...]vivemos em um mundo tão turbulento. Eu não vou 

lhe dizer que eu fico 100% o dia todo, não tem condição. 

Quando eu estou triste, sentindo que vou entrando naquela tristeza, me lembro: “Epa, não é 

por aí! Eu estou  em um  grupo de autoajuda, eu sei que o mesmo problema que eu tenho outra pessoa 

tem, de forma diferente ou não...”, então vou buscando aquilo que foi ensinado que é a não ter medo 

de enfrentar as coisas, aceitar o que você não pode mudar... porque era pra eu estar super deprimida, 
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na cama mesmo, pela situação que ela teve de morte. Muito rápida, muito brusca, não deu tempo de 

se tratar, foi um câncer fulminante e  nunca fumou e morreu com câncer de pulmão, de traqueia. Uma 

vivência horrível, onde eu pude, até em hospitais, buscar experiências, aprender com a experiência 

dos outros. Então, a vida é assim [...]uma troca, você aprende sempre com o outro.   

 Muita gente diz assim “Eu conto as segundas-feiras pra vir” Por quê? Se você conta é porque 

se sente bem. Você só fica em um lugar onde você se sente bem! E é assim que eu me sinto e encontro 

motivos para continuar voltando. Você primeiramente que tem que se ajudar, junto com outras 

pessoas que mostram que você não está sozinho [...] porque muitas vezes a gente quer ajuda da 

família, e nem todos os amigos nem todas as pessoas da família vão te ajudar, então, para suprir essa 

carência, eu encontro no grupo, toda segunda-feira, essa mesma acolhida, o mesmo afeto, é muito 

bom! Eu vejo que não é uma coisa fingida, falsa.       

 É uma coisa espontânea mesmo que a gente vivencia, e o Equilíbrio do Ser te traz isso, 

entende? Terapias que, entre aspas, não estamos acostumados [...]você vai pro médico e ele te receita 

remédio e exame e aqui não tem nada disso...é busca interior. Umas através de plantas, agulha da 

acupuntura, de pedras, florais...então é um outro lado que podemos buscar dentro de cada um de nós, 

dentro de mim e até dentro da minha casa eu me cuido. Estou no grupo e posso ser ajudada também 

em casa e mostrar para as outras pessoas de casa como fazer.      

 Tem dia que eu chego aqui e as meninas dizem “Ah, você hoje tá bonita!”, porque não é 

questão só fisicamente, é interior porque eu estou bem e irradio alegria. Hoje tinha uma colega nossa 

que chegou triste e todo mundo notou! Por quê? O habitual dela não é esse e então ela veio, me 

confidenciou que veio buscar uma ajuda para ela passar por um problema, e dentro de casa, você não 

vai encontrar resposta.         

 Percebo mudança no cuidar de mim, mas ainda é pouco porque estou no processo [...] 

algumas práticas de cuidado utilizadas no grupo faço quando chego em casa, por exemplo 

automassagem que faço todos os dia noite! Antes de dormir faço as massagens e no grupo eu pego 

mais as vivências [...] quando estou com raiva, eu respiro, paro,  ponho os pés no chão e faço 3 

respiraçõs profundas. Quando estou com vontade de chorar e vendo que vou cair numa tristeza, vou e 

faço a respiração, tiro a minha mente daqueles pensamentos que vão me levar para baixo e tento 

colocar pelo menos, uma luzinha no fim do túnel [...] porque  me mostraram que tem um monte de 

inimigozinho, mas a gente tem que botar um amiguinho, porque com um amiguinho, vamos destruindo 

os inimigos e assim vou refletindo. Hoje eu já converso sem chorar, já sorrio, abraço com mais 

facilidade, com mais entrega, entende? É como diz: é só vivenciando. Uns levam mais tempo e outros 

não.            

 É um processo [...] que antes costumava “Tô em casa? Ah eu vou soltar os cachorros!”, como 

diz o ditado, mas então penso “Para!” [...] o princípio de tudo é parar e respirar.  É levar o oxigênio 

para o cérebro, deixando ele calmo e depois disso você vai fazer o que? Pensar naquilo que está me 
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afligindo. Se está me afligindo, vou assistir a uma televisão, ler um livro, conversar [...] Tirar o 

pensamento negativo. Hoje consigo fazer uma reflexão maior em decorrência da participação no 

resgate da autoestima. 

 Quando eu não conhecia o Resgate da autoestima, ia logo para tristeza...não que eu ainda 

não vá, mas, mas é de uma maneira diferente. Se a tristeza passava um dia, hoje não chega a passar 

meio dia, sabe por quê? Porque vou trabalhando meu eu, os vários “eus” que nós temos e vou 

lembrando de quando eu era criança. Trabalhamos muito isso, o resgate da criança! De brincar ir 

pra árvore que eu brincava, porque isso vai me trazendo emoções e alegrias lá do passado, que vão 

me trazendo para o futuro e para o presente. Não é nem futuro, é o presente que estou  passando. 

 A gente faz muita vivência de deitar, relaxar e buscar lá na infância a fruta que gostava, o 

cheiro da comida que a gostava, e isso vai te trazer coisa ruim? Não vai! em casa sem eu saber disso, 

ia pensar o quê? Só nas frutas podres, só o negativo. Ninguém é 100%, não tem isso, porque perfeito 

só Deus, mas, estamos aqui para aprender. Tem dia que a gente tá mais para baixo, a facilitadora 

percebe isso e faz perguntas: “Como você chegou?” e “Como é que você saiu?” [...] Pergunta o que 

é que você vem buscar e o que você vai levar... chega com tristeza e sai com alegria e assim vai. 

 Eu costumo dizer que tenho sexto sentido, já tinha o olhar bem aguçado com relação ao 

próximo... não é porque eu estou aqui na sua frente, nem fazendo a entrevista, mas eu gosto muito de 

ajudar. Porém, eu particularmente, tento só gostar de ajudar a  quem conheço. No resgate da 

autoestima aprendi que não é ajudar a quem você conhece, porque você vai ajudar o mundo, as 

pessoas que estão ao seu redor. Ao seu redor não é pai, nem mãe, irmão... é quem está precisando de 

ajuda e então, me sinto acolhida porque sei que gente “estranha” pode me ajudar, sem ser 

necessariamente uma pessoa da família ou amigo muito íntimo. Buscar o meu eu, esse é o caminho. 

 Isso ajudou a ampliar o meu olhar, saber que não é só aquele mundo...que ajudar não é só 

para aquelas pessoas que eu queria, só aquele mundo, mas é ajudar por completo! Ajudar 

amplamente, ajudar sem saber a quem. É difícil? Muito! Porque se você vê uma pessoa que não gosta, 

como é que vai ajudar? Mas percebi que existem outras formas de ajudar: com o olhar, com a 

palavra, um abraço, um carinho... Às vezes, estou tão triste e chega uma pessoa me dá um 

abraço...uma coisa tão pouca [...] dá um abraço gostoso e aprendo  muito com isso. Você chega e vê 

que as pessoas chegam frias aqui e saem bem calorosas, porque estavam precisando de um abraço, 

uma coisa simples.          

 Percebo que a Bianca de antes era bastante pessimista, muito pessimista!Ainda continuo, mas 

busco aquele equilíbrio...é saber lidar com essa faca de dois gumes, o positivo e o negativo, porque é 

realmente como o nome daqui diz “equilíbrio do ser”. Vou saber equilibrar, botar na balança, não 

deixar que o pessimismo e as coisas negativas me superem [...] sei que tenho que deixar que o outro 

lado do bem transpareça e isso é só vivendo para realmente sentir e isso é um salto muito grande. Vim 



53 
 

para cá buscando respostas e entendi que a resposta está dentro de mim. E as vezes eu venho aqui e 

com um testemunho de outra pessoa pego a resposta que eu queria. 

 Teve uma vivência do perdão que...nossa! Eu tava passando por essa situação [...] Que tem 

três pessoas que eu não consigo perdoar na minha vida. Eu estava presente e tirei o anjo do quê? Do 

perdão! Num foi uma resposta? Eu fiquei acabrunhada [...] isso quis me dizer alguma coisa! Ainda 

não consegui perdoar, mas já estou conseguindo ver de uma maneira diferente as pessoas, entende? 

Já com menos raiva, porque eu sei que a raiva vai fazer mal pra mim, não é para ela não [...] e se eu 

começar a relevar essa raiva, ela vai fluindo [...] É a questão da bola: colocar na bola e entregar, 

jogar no rio, no vento, no mar. A vida é uma caixinha de aprendizado. E assim eu continuo voltando, 

buscando sempre experiências novas, vivências novas, buscando encontrar comigo mesma e até 

respostas, apesar da resposta tá dentro de mim, mas,  eu sinto que vivendo uma situação do outro eu 

posso ter respostas como eu tive essa do anjo. 

 Gostaria de falar sobre os terapeutas daqui, que são pessoas muito preparadas,  que vejo que 

trabalham com amor, com amor mesmo. Tem umas que são umas bênçãos, uns anjos [...] são 

dedicadas e comprometidas naquilo que fazem e a partir do momento que você se dedica, faz um 

juramento [...] é pra acolher a todos, sem distinção. É todo um processo... desde quando você chega 

na recepção que é bem tratada, bem acolhida, tem uma boa terapia, sai daqui com uma boa 

impressão [...] me sinto acolhida. 
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Jacira  

 
Usuária que sempre chega ao grupo com um sorriso no rosto! É artesã e há algum 

tempo tinha perdido o encanto em desenvolver atividades que antes lhe faziam tão bem, mas 

hoje consegue perceber que é capaz de mudar a realidade em que vive e encontra força 

dentro de si mesma para superar seus medos e enfrentar os desafios.  Sua história reflete o 

poder de resiliência, em que se percebe como um ser divino, que tem o direito de ser feliz. 

 

... comecei a me valorizar mais ... 

 

 Faz mais ou menos um ano que estou aqui no grupo do resgate da autoestima [...] vim aqui 

porque eu passei uma época com um problema de depressão, e você sabe que psicólogo é uma coisa 

cara [...] é um tratamento caro.  Procurei uma psicóloga, que me ajudou muito...porque eu estava 

com muito medo., me sentindo medrosa de tudo. Tudo no mundo eu sentia medo, sabe? Andava como 

daqui até ali o shopping e já tinha que parar porque eu tava com medo de uma coisa que eu não sabia 

o que era.  Então fui me tratar com uma psicóloga e foi quando minha sobrinha que passa por aqui 

chegou e disse: ”Ô minha tia, porque você não vai naquele Equilíbrio do Ser? Que ali eles 

cuidam...Tem muita gente para cuidar das pessoas com esse problema.” E tem um Centro de Práticas 

Integrativas perto da minha casa, mas  não sei por que simpatizei com o daqui [...] e então eu vim 

para cá.           

 Quando cheguei aqui fui atendida por duas pessoas e as duas me perguntaram qual era o meu 

problema, o por quê que eu tinha procurado esse local e eu contei a ela minha situação. Ela disse: 

“Olha Jacira, se você quiser pode fazer o tratamento aqui, é um tratamento em grupo em que você vê 

muita gente com os mesmos problemas que os seus ou parecidos e você vai se enturmando...”  Eu 

fiquei logo alegre [...] Porque gosto muito de estar no meio de gente e logo que cheguei aqui, já no 

primeiro dia, fui me enturmando e fui me sentindo melhor.     

 Eu esperava encontrar o equilíbrio [...] porque o nome já diz “Equilíbrio do Ser” e eu estava 

desequilibrada [...] Para eu ter uma depressão, era um desequilíbrio, mas,  esperava que fosse como 

um psicólogo, conversando, sabe? Não esperava que fosse com tanta gente assim em volta. E quando 

cheguei aqui, na primeira reunião, fui vendo que não era só eu que tinha problemas, mas que havia 

muita gente com seus problemas e cada um com um tipo diferente [...] Então, fui também estudando, 

que vou para os cantos para me curar, mas também quero saber o porquê, o que é que estou fazendo 

ali       .     

 Da primeira vez já me senti melhor, porque  vi tanta solidariedade entre os amigos e entre a 

facilitadora, que ela não chegou ali querendo ser mais do que ninguém.. Porque tem gente que fica no 

pedestal e aqui encontrei o pessoal tudo no mesmo pedestal que eu, não tinha ninguém mais nem 
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menos. E eu comecei a me sentir melhor, fui perdendo o medo, o medo foi desaparecendo. Eu fiquei 

com a minha psicóloga que eu também não queria deixar, porque ela é um amor de pesso [...] Ela diz 

para mim que não pode ser minha amiga, porque psicólogo não é amigo, não pode ser amigo do 

paciente, mas que me queria muito bem. Aqui eu estou doida para que ninguém me dispense! Não 

queria que ninguém me dissesse “não, você não precisa mais vir aqui”...vixe, ia ser muito triste, 

porque me sinto maravilhada quando chega a segunda-feira. Hoje já trabalhei tanto para deixar tudo 

arrumadinho e vir para cá. 

 Acabaram-se os medos e voltei a trabalhar! Sou artesã e voltei a fazer meus artesanatos, que 

não estava mais fazendo, não estava mais querendo [...] também tinha um trabalho voluntariado que 

eu tinha abandonado porque não tinha mais nem paciência de dar aula, sabe? Porque eu tenho esse 

dom de gostar de ensinar minha profissão aos outros, porque acho que sei tanta coisa e para  eu levar 

isso pro túmulo é triste [...] queria passar para outras pessoas aquilo que eu sabia, mas em um 

determinado momento dei uma parada, por causa do que estava me acontecendo, que eu estava 

sentido esse medo e fui perdendo também a paciência. Fui perdendo paciência de ouvir, de ensinar, 

de tudo. E quando cheguei aqui no Equilíbrio do Ser dei continuidade e fui aprendendo e vendo que 

eu não estava no barco sozinha, que tem gente com situação pior, e então comecei a me valorizar 

mais, de maneira que estou me sentindo muito bem. 

 Encontrei aqui uma turma de união e é assim mesmo como elas dizem: eu tenho que ter duas 

horas para mim. Quando saio de casa que  venho para cá, não me lembro de nada que está lá fora...e 

aqui eu sou uma criança. Eu vim para participar, como quem vai para escola no primeiro dia de aula. 

Eu espero isso loucamente na segunda-feira, esse momento. Eu acredito que esse momento fui 

pegando para mim, entendendo que eu também tenho direito a alguma coisa. Então, tenho direito de 

ter o meu momento.          

  Tem outras amigas aqui também que estão fazendo artesanato [...] hoje mesmo ela estava 

distribuindo aqui presente para todo mundo e isso me animou muito. E vi os senhores também 

procurando, porque é muito difícil homem procurar um ambiente desse, e eles estão firmes e fortes 

com a gente. Tinha um senhor que estava numa situação tão séria, porque perdeu a criança dele, que 

era um homem tão triste e hoje ele já vem com um ar diferente e participa e brinca normal com a 

gente. 

 Percebo mudanças também em casa, porque eu levo essa energia daqui para casa [...] muita 

coisa que eu aprendo aqui eu faço em casa! Tem uns exercícios que são muito fáceis e bons, e que eu 

preciso, por exemplo, eu não mexia muito o meu pescoço, eu não conseguia olhar para o lado, era 

duro porque eu sentia uma dor tremenda. Hoje eu já faço e  faço isso brincando e não dói mais. 

 Outra coisa que deixei de fazer: artesanato, que eu não aguentava me sentar numa máquina, 

porque fico com a cabeça pendurada e a noite eu não dormia, ficava cheia de dor, tomava remédio e 

não passava [...]hoje já estou indo para a máquina costurar porque pratiquei o exercício antes. São 
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exercícios de relaxamento, porque tem um momento que ela ensina a gente também a soltar o corpo, 

soltar as pernas e essa do pescoço para mim foi um santo remédio.    

  Também mexem muito com a cabeça [...] fazem uns testezinhos para trabalhar a memória 

que também procuro fazer em casa, mas como não tenho os testes, vou para palavra cruzada, ou as 

vezes dizem uma coisa na televisão e memorizo aquilo ali para daqui a um pouquinho ver se 

realmente me lembro do que foi que disseram e isso tudo eu aprendi aqui. Eles soltam as sementes e 

temos que molhar para ela germinar. Passei a me cuidar mais, porque eu era relaxadinha [...] e não 

foi só para o físico não, a respiração por exemplo... estou aprendendo a respirar, a fazer um tipo de 

exercício que serve pra minhas veias, para minha circulação. Hoje mesmo eu fiz e vou fazer todo dia 

agora. 

 Por onde passo sempre convido minhas amigas para vir para cá, mas as pessoas são muito 

acomodadas. O povo não gosta muito de sair de casa, por isso que muita gente reclama que “Eu tô 

doente, tô com dor, que tô com isso...”, por que não faz força! eu digo: “Gente, é uma coisa 

maravilhosa. Você lida com pessoas de igual para igual. Ali, não tem ninguém melhor do que o outro. 

Somos todos iguais ali.”         

  A gente aprende e não aprende só na aula. Aprendemos com as colegas também, porque 

quando a gente chega, está ali, conversando e ela diz: “Olhe, nem tudo é obrigado fazer. Aquilo que 

vocês acham que não podem fazer, vocês não fazem.” Se acha que aquela ginástica não está dando 

certo, você não é obrigado. E outra coisa boa que achei é isso: nada é obrigado! Porque, por 

exemplo, eu estava fazendo pilates e  não aguento trabalhar a bola... Eu por cima da bola, porque 

tenho problema de intestino... E aqui é a mesma coisa, aquilo que não tenho condições de fazer, não 

sou obrigada a fazer. 

 Essa Jacira de hoje, ela devia ser de 30 anos atrás! Ai como eu tinha ganhado mais na minha 

vida! Sempre fui uma pessoa muito extrovertida, mas porque eu fazia força. Nunca deixei ninguém me 

derrubar, porque eu tenho uma força superior. Nunca sofri bullying na minha vida. Olhe pra mim, 

viu? E você veja, eu nunca sofri bullying! porque sempre fui amiga das minhas amigas e meu pai 

sempre me ensinou, dentro da ignorância deles, ele dizia “Minha filha, você é linda.” Mas depois que 

o meu pai se foi e com a vida e com a idade a gente vai aprendendo muito,  e eu já recebi muita coisa 

boa de Deus. Então, acredito que eu não era linda para o meu pai ou minha mãe...eu sou linda para 

Deus! porque Deus me dá cada coisa, que às vezes pergunto: “Deus, e eu mereço?” Porque para 

mim, tudo é uma dádiva, porque quando eu estava nesse sofrimento, Deus num mexeu com a minha 

sobrinha para ela me dar a luz pra eu vir para cá?      

 Eu era tímida, não era muito de falar, tinha vergonha, era tímida de tudo: de falar, de 

aparecer [...] mas depois, eu fui vendo que eu falo... converso de acordo com os meus conhecimentos. 

Não posso fazer um discurso maravilhoso, porque não tenho cultura para tanto, não tenho esses 

grandes conhecimentos [...] eu tenho conhecimento da vida! Antigamente, eu não reivindicava meus 
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direitos, hoje já reivindico meus direitos e ninguém me maltrata [...] essa para mim foi a mudança 

mais significativa!           

 Perdi muitas chances na minha vida por ser tímida, por ter vergonha de pedir as coisas, não é 

que eu me achava feia [...] Eu achava que aquela oportunidade ninguém ia me dar, por eu ter o meu 

problema. Achava que não ia me dar a oportunidade merecida por causa da parte física, da minha 

aparência [...] pensava antes: “Ninguém vai deixar de dar essa oportunidade para uma pessoa 

bonita, para dar para mim.”  ficava magoada, mas não gritava e hoje eu grito entende? E depois que 

eu cheguei aqui não me senti excluída, porque encontrei pessoas também com problemas e que não 

foram excluídas! Foram todas recebidas da mesma maneira. 

 Eu devia ter sido mais perseverante há mais tempo, não ter precisado aprender já velha essas 

coisas. Estou dizendo, aprendi e aprendo muito aqui! 
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Aristela  

 
Uma senhora idosa de belos olhos azuis que com muita cordialidade e simpatia 

aceitou participar como colaboradora. Chegou ao grupo muito triste, devido a perda do seu 

esposo, mas ao participar das oficinas de resgate da autoestima, percebeu que não estava 

sozinha e encontrou amor, carinho, amizade e, principalmente, equilíbrio para sua vida. Sua 

história demonstra que passou a reconhecer suas limitações, e deixou de viver em função da 

família, passando a cuidar mais de si. Foi objetiva em suas palavras, mas os anos de sua 

caminhada transmitem ensinamentos e lições de vida que demonstram sua coragem e o 

quanto é forte. 

 

... Hoje consigo me olhar no espelho  ... 

 

 Participo do grupo de resgate da autoestima há seis meses [...] eu estava muito triste, muito 

deprimida, e quando cheguei aqui para pegar uma informação, alguém me acolheu e me encaminhou 

para o grupo do resgate da autoestima. Eu vim por acaso, para pegar uma informação sobre outra 

terapia [...] que é uma terapia para coluna cervical para o meu genro e chegando aqui encontrei uma 

pessoa que me acolheu e me encaminhou para o grupo do resgate da autoestima [...] vim buscar uma 

coisa e acabei me encaixando em outra.  

 Eu saí de uma depressão, porque tem quatro anos que eu perdi o meu esposo e isso me deixou 

muito para baixo [...] falta realmente ele [...] mas agora, aqui com o grupo, eu já consegui superar.  

Eu também vivia só para minha família [...] Mulher que eu sou, dona de casa, mãe, avó e bisavó. 

Então, vivia eternamente para família. Chegando aqui, encontrei um grupo maravilhoso [...] no início 

eu não conseguia falar, só chorava. Não que minha vida tenha sido triste, não. [...] Minha vida é boa 

como mãe, como mulher, mas faltava realmente buscar o que eu tinha deixado.   

 Encontrei nesse grupo e continuo encontrando o amor, dedicação, muitas palavras para 

resgatar realmente a autoestima que eu tinha perdido [...] Eu acho que encontrei saúde, o equilíbrio 

para minha mente, que eu não conseguia mais pensar em nada. Eu só chorava, só chorava e ria ao 

mesmo tempo [...] Hoje já consigo, inclusive, ir para outro grupo da terceira idade, que antes eu não 

conseguia. Cheguei no outro grupo ainda chorando, mas só chorei um dia e cheguei aqui, encontrei 

uma voz que me disse: “Deixe de ter pena de você!” E isso me ajudou bastante.   

 O que me chama atenção no grupo é perceber que todas precisam uma das outras, que não 

podemos viver sozinhos e isso foi o que me deu coragem [...] saber que um precisa do outro. Essas 

oficinas foram essenciais para que eu superasse a perda do meu esposo [...] as palavras que encontrei 

aqui, as dinâmicas [...] desde o primeiro dia com a primeira dinâmica que eu já me senti muito bem, 
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porque ela provoca em mim em bem estar [...] é um alívio, muito bem estar! Me sinto como se ficasse 

realmente flutuando, na paz, na alegria.       

 Antes eu era uma pessoa fraca, muito fraca. Hoje sou uma pessoa bem mais forte, penso 

positivo, analiso o que eu quero e o que não quero...que antes eu não sabia fazer isso. Me percebia 

realmente como uma pessoa sem estímulo e hoje eu tenho um estímulo de vida...percebo também que 

passei a me cuidar muito, muito mais! Hoje eu tiro um tempo para vir fazer automassagem, que acho 

bom demais! Faço em casa meditação [...] Penso muito também em me amar, que antes não me 

amava.  A mudança mais marcante para mim foi poder dizer um “Não!” para um filho...hoje tenho 

coragem de dizer um “não” quando é preciso, porque resgatei minha autoestima, estou pensando 

mais em mim. Eu já paro uma hora dentro de casa pra limpar o pezinho, que eu não tinha esse tempo, 

porque era só correndo, correndo, correndo para fazer algo pra um filho, para o outro [...] se estou 

cansada vou descansar! E não estou deixando de amar meus filhos de jeito nenhum [...] Continuo 

amando todos, filho, neto, bisneto, porém, cuidando mais de mim. Cuidando mais de mim, eu também 

estou cuidando mais dele. 

 Faço meditação todas as noites [...] tenho um CD que fico ouvindo as músicas e lembrando 

da automassagem, fico fazendo massagem nos pés, na cabeça para pressão.Tudo que vai me 

ensinando um pouquinho eu vou pegando. 

 Hoje consigo me olhar no espelho e dizer: “Eu me amo! Eu tenho que cuidar de mim! Cuidar 

dos filhos e dos netos e de todos também, mas de mim!” Esse é o meu resgate,  eu me encontrei e cada 

dia que chego aqui, saio renovada. Sempre fui uma pessoa que dava muito mais do que recebia e hoje 

eu procuro olhar para as pessoas de forma a dar e receber um pouco também, buscando o equilíbrio.

 Eu queria que toda a humanidade pudesse e tivesse esse direito de fazer e participar desses 

momentos que nos oferecem aqui. Porque minha irmã veio aqui um dia [...] veio aqui assistir. Chegou 

em Salvador e ficou muito triste porque lá não tem esse espaço e aqui nós temos. Ela diz: “Minha 

irmã, você é feliz porque os governantes se lembram do  que as pessoas precisam.”  
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Fátima  

 
Uma senhora idosa que se mostra sensível a dor do outro, que encontra no grupo 

forças para enfrentar os desafios do dia a dia, de maneira que não consegue perder uma 

segunda-feira junto ao grupo. Nossa conversa ocorreu de forma agradável e tranquila em 

sua residência. Em sua história, ela conta que sempre foi uma cuidadora e que isso a 

desgastava muito e que estava se sentindo muito perdida. Ao participar do grupo de resgate 

da autoestima, buscava força e alegria para sua vida! Hoje reconhece o quanto é uma mulher 

forte, que se valoriza e se ama verdadeiramente e aprendeu a vivenciar que os 

acontecimentos ruins também podem trazer momentos de aprendizado e sabedoria. 

 

... chego como uma bola murcha e saio como uma bola cheia ... 

 

Participo do grupo de Resgate da autoestima há dois anos e eu digo que foi uma diferença 

fundamental na minha vida, principalmente para eu estar viva hoje. Passei dez anos como cuidadora 

da minha mãe com Alzheimer e isso é uma coisa que desgasta muito, muito, muito.  

 Tinha um acompanhamento com um psicólogo que me dava uma sustentação muito boa 

emocionalmente e tudo, só que, quando minha mãe faleceu, em maio de 2011, eu já não estava tendo 

assistência da minha psicóloga, já não estava com tratamento. Aliás, já não estava tendo assistência 

no tratamento, tinha dado uma parada. Quando eu tive atendimento em Julho, ela disse “Agora eu 

vou cuidar de você! Agora o tratamento vai ser para você!”[...] Só que só tive esse atendimento e 

pronto, fiquei perdida totalmente e foi quando eu passei e vi que o Equilíbrio do Ser tinha sido 

inaugurado e fui lá saber do que se tratava [...] fui para o atendimento e me encaminharam para o 

grupo do resgate da autoestima. Procurei o Equilíbrio do Ser porque eu me anulei, estava dilacerada.

 Quando fui para lá, nem sei te dizer o que eu estava buscando, porque eu estava muito, muito 

perdida, nem raciocinava. Quando cheguei lá foi exatamente isso [...] fui aprender a me amar, queria 

força para mim. Força, porque eu não tinha! Sempre fui muito alegre, tenho isso dentro de mim: a 

alegria. Aliás, todos da minha família somos muito alegres [...] a gente não se entrega e todos estão 

ali para dar força, mas eu fui me fechando, foi acabando comigo sem eu perceber. Olha, quem é 

cuidador é que entende [...] porque fui à única que não casei e sempre me dediquei aos meus 

sobrinhos. Amo meus sobrinhos, meus irmãos, tenho um relacionamento muito bom, mas fiz questão 

de ficar sozinha nessa hora. Só que eu não esperava que ia ficar tão debilitada, tão fragilizada. 

 Um dia desses peguei uma agenda e disse “Não acredito que passei por isso.”  Várias vezes 

deu vontade de queimar, que não quero que ninguém leia, mas ao mesmo tempo eu digo “não” para a 

tristeza, para o sofrimento [...] Porque vejo o quanto eu fui forte, o quanto superei sem passar para 
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minha família. Tentativa de suicídio [...] Meu Deus! Mas eu sou muito forte. Só que eu fiquei 

fragilizada demais e perdi tudo isso do meu olhar para mim mesma. 

 Quando cheguei no Equilíbrio do Ser, disse “Meu Deus, que coisa boa que alguém fez isso 

aqui, que é uma coisa para todas as camadas sociais.” como eu já disse lá que atende todos os níveis 

sociais e se tivesse em cada bairro, o quanto o governo ia economizar em questão de saúde, porque é 

isso que precisa! Quantas pessoas estão presas em casa, com medo, até por conta do dia a dia, se 

sentindo mal, pessoas que são cuidadoras. Eu divulgo tanto o Equilíbrio do Ser porque ele dá 

importância desde o ambiente, os funcionários que acolhem a gente de uma maneira! Aquele abraço, 

o olhar...isso é tão importante, tão importante! Então tudo isso foi o que me resgatou...porque eu vivia 

presa e é onde está o perigo, de você se fechar! 

 Até hoje, quando começa “Por que você está aqui?” e penso “Meu Deus, eu não tenho 

problema!”. Que isso! Quantas vezes não fiquei com vergonha! Então, aquilo me fortaleceu. Até 

aquela parte que todos compartilham durante a harmonização. Estou lá toda segunda-feira porque é 

uma questão de sobrevivência, pura sobrevivência [...] Principalmente agora, porque apareceu esse 

problema do meu irmão, da doença, e ele é uma pessoa tão importante na minha vida! Temos uma 

afinidade tão grande, tão grande!  Então, tenho que me fortalecer e isso é o Equilíbrio que está 

trazendo para mim. 

Eu te digo que os 8 anos que passei com atendimento com a psicóloga não me fizeram ver o 

que vi aqui [...] Eu não quero dizer que não me fez bem, mas foi o olhar para mim, para dentro de 

mim que encontrei aqui. Eu só via o outro, nunca olhei para mim [...] Nada! Então aquilo ali foi uma 

coisa que me tocou [...] Chorei demais nas terapias, mas hoje não vivo sem o Equilíbrio do Ser [...] 

continuo indo porque fez toda diferença na minha vida. 

Tinha um acompanhamento com o psicólogo, mas é diferente! Tem o acolhimento daquelas 

pessoas, tem o abraço quando chego [...] ali eu choro, posso chorar e ser entendida, porque todos 

ficam em silêncio, conto o que estou passando, minhas dores. Também falo das minhas alegrias, 

porque não é só tristeza...eu estou assim agora por causa do momento atual que estou passando, mas 

eu chego lá e quando saio, já saio mais leve! Chego como uma bola murchinha e saio cheia para 

esvaziar terça, quarta, quinta [...] é mágica!        

 É um grupo maravilhoso, então ali eu fico confiante. Eu digo que criamos uma família a 

parte, um vínculo! É um cuidado, um cuidado demais [...] A partir da recepção, já o ambiente, aquele 

jardim, as meninas da recepção quando chega é aquele sorriso. Já me sinto acolhida a partir da 

recepção, tem o acolhimento de todos! Eu me sinto segura, porque tenho alguém que posso contar.

 É alguém para compartilhar, alguém que te abrace, que te deixa chorar sem perguntar por 

que, é a confiança, a segurança que facilitadora passa, que eu sei que ali posso contar meus 

problemas, chorar se for preciso e ter a confiança. Tem aquelas terapias que bota tudo para fora, sem 

perceber....renovo as energias lá dentro. 
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Foi uma transformação tão grande na minha vida que quando teve um problema elétrico e 

ficamos sem atendimento, eu e minhas amigas entramos em pânico, porque coincidiu de ter sido 

mudança de prefeito e aqui tem isso [...] de quando uma coisa dá certo o outro vai e desfaz aquilo. 

Fiquei apavorada de não ter aquele espaço de cuidado para mim. Eu não sei viver mais sem o 

Equilíbrio, porque me desequilibra, me desmonta! Estou aqui hoje por conta do Equilíbrio do Ser, 

porque foi exatamente no momento que eu mais estava precisando que surgiu [...] Comecei a ligar 

para as meninas, porque passou uma semana, duas semanas e disse “Não, isso não pode! Um 

conserto não dura duas semanas, gente! Isso é questão política.” E foi quando comecei a fazer uma 

carta dizendo que o Equilíbrio do Ser é exatamente o que está faltando hoje ás pessoas.  

 Durante as vivências o que sinto é, primeiro, a superação do medo [...] é uma coisa tão ruim, 

do pânico [...] só sabe quem já passou. É o medo da violência, medo de que volte o que eu tive há 

muitos anos atrás [...] medo do medo. Porque o medo [...] que palavra horrível, que destrói, destrói! 

Eu perdi minha adolescência, parei de estudar, parei tudo por conta do medo. E tenho muito medo do 

medo, então [...] aprendi a respiração, que faço de madrugada, foi fundamental e foi o que me ajudou 

a superar esse medo. Eu não sabia o quanto a respiração é importante! 

 Quando percebo que o medo vai chegando, começo a respiração que aprendi nas vivências, 

tudo isso me ajuda. O que me chamou atenção também foi olhar para dentro mim, dizer que eu me 

amo [...] antes eu não parava para pensar, fazia tudo pelos outros, não tinha limites. Se minha irmã 

estivesse com problema com marido, era como se fosse comigo! Até pessoas que não são família nem 

nada, problemas não só financeiros, mas também de viver a tristeza do outro [...] Tomava aquilo para 

mim, absorvia muito.           

 Tento buscar o equilíbrio entre o dar e o receber [...] Então, aprendi a olhar para mim, que 

os problemas cada um tem que resolver, que todos têm seus problemas e eu tenho os meus, cada um 

tem que saber vivenciar. Eu que tenho que estar forte para mim! Também tem os relaxamentos, que 

uso dois CD’s, ficou ouvindo e começo a respirar, procuro sair do foco do meu problema. 

 Passei a me cuidar mais, principalmente espiritualmente, ao olhar para mim. Depois veio o 

olhar externo, que eu era muito relaxada, não cuidava do meu corpo, da aparência. [...] Que é 

importante também. Me amar, me valorizar! Consegui olhar mais para dentro de mim, mas ainda 

encontro dificuldades em superar, dizer um ‘basta’ para algumas coisas relacionadas a minha 

família.            

 Eu fico pensando ‘Meu Deus, que é que tem ali? Que magia é essa?” [...] é essa coisa de 

renovação, uma renovação dentro de mim, em todos os sentidos! De perceber o quanto eu não me 

cuidava. A gente fica ali conversando, brincando e faz um efeito tão grande! Eu viajo dentro de mim 

[...] teve até uma vivência que fizemos, que passei por dentro de túnel e eu não tinha nenhum 

equilíbrio, não tinha qualquer noção, e ia do início ao fim chorando. Hoje eu faço essa vivência e vou 

em linha reta, passo direto e nunca mais chorei. É transformação de vida. Descobri lá também que 
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preciso de um limite [...] meu irmão está doente e eu tenho que estar preparada, não posso ficar 

também na ilusão. Eu sei que ele está entrando em um processo, que pode fazer a viagem do tempo, 

sei que vai acontecer [...] mas não penso nisso, não fico focada nisso. Estou tirando o máximo de 

aproveitamento da sabedoria dele, de dar gargalhada, de relembrar as coisas.    

 Aprendi a vivenciar isso também, que mesmo nas coisas ruins, estou procurando tirar coisas 

boas, sem ver apenas o lado trágico das coisas. Eu era uma autista [...] vivia no mundo do autista. 

Um mundo só meu, entende? E comecei a descobrir o meu potencial e ver que tenho muitas coisas 

boas que eu não valorizava. Eu sou importante! Tenho minhas falhas, e posso transformar as tristezas 

em alegrias. 
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Maria de Fátima  

Uma participante que também passou por situações de perda que a levaram se sentir 

desnorteada, perdendo o equilíbrio da sua vida. Desde que passou a frequentar as oficinas de 

cuidado, sentiu-se acolhida e percebeu que não estava sozinha na sua caminhada.  Consegui 

deixar a medicação de lado, passou a dormir de maneira tranquila, voltou a ler e a conversar 

com Deus. Conta também que a passou a encontrar beleza no mundo que a cerca. Nosso 

encontro transcorreu em uma atmosfera de muita serenidade. 

 

... noto que passei a me cuidar mais, a me ver ... 

 

Faz uns seis meses que vim fazer a escuta aqui no Equilíbrio do Ser e tive a sorte de me 

encaminharem no mesmo dia para participar do grupo de resgate da autoestima. Para mim foi um 

presente, porque eu estava muito, muito desfocada da vida [...] perdida. Vim para cá porque eu estava 

sofrendo [...] passei por uns problemas de perda de entes queridos e isso foi muito rápido, uma perda 

em cima da outra e isso me abalou de modo constante. Fiquei desnorteada e perdendo o sentido da 

vida, achando que a vida não tinha mais sentido pra mim [...] e  foi quando eu vim, fui acolhida e 

para mim foi tudo.          

 Depois que fui encaminhada para o resgate da autoestima, esperava conseguir ajudar para 

caminhar e que a minha vida voltasse a ser como antes [...] me sentia uma pessoa muito feliz, muito 

extrovertida, e, de repente, isso me fugiu e eu passei a ser uma pessoa infeliz [...] queria que me 

ajudassem a ter esse retorno da felicidade e da paz interior e graças a Deus, hoje sou outra pessoa.

 Achava que eu estava sem conserto e dentro do grupo de resgate da autoestima me vi no meio 

da roda [...]comecei a perceber que as outras pessoas tinham problemas iguais ao meus ou talvez, até 

pior! e vivendo assa experiência, escutando [...] Eu digo “Não, tem pessoas que estão piores do que 

eu e que estão aqui totalmente diferentes, já com a cabeça organizada e eu, com certeza, sou uma 

pessoa forte e vou me organizar.” Então, o grupo me ajudou nessa parte e hoje já sinto que estou 

totalmente diferente de antes. 

 Encontrei nesse grupo muita paz e descobri que nunca estou sozinha, porque quando a gente 

está desequilibrado, acha que está só na vida, mas, não é verdade [...] na caminhada sempre tem 

alguém por perto, alguém que lhe apoia, que dá um bom dia, um boa tarde, pessoas diferentes do seu 

convívio [...] E essas pessoas passam a ‘interlaçar’ e se tornar pessoas praticamente de família [...] 

hoje já vejo na rua e cumprimento. O grupo forma uma família e eu me sinto feliz quando estou nas 

rodas [...] quando eu saio de casa para vir pra cá, sinto como se fosse uma coisa sempre nova para 

mim, uma expectativa maravilhosa, sabe? De encontrar o pessoal, de encontrar as pessoas melhores 

do que estavam na semana passada [...] Isso é um máximo para mim! Quando chego aqui e realmente 
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me encontro com as pessoas, vejo que estou bem e as pessoas também estão se dando bem. 

 Dentre o que é trabalhado nas rodas de resgate da autoestima, o que mais me ajuda são os 

textos colocados [...] me ajuda muito a refletir, a melhorar [...] porque, como eu já falei antes, eu 

estava com a cabeça desorganizada e não conseguia ler.  Quando eu via um texto, uma coisa... 

Menina, eu fugia daquilo ali! Aquilo me incomodava, entende? A leitura em si [...] eu gosto muito de 

ler, mas tinha perdido o gosto pela leitura, mas então comecei a ler aquilo que eles traziam e hoje 

voltei a ter o prazer de ler [...] leio várias vezes o texto, levo para casa, boto em cima da mesa de 

trabalho, fico lendo e acredita que hoje eu já chego na livraria, procuro e compro?  Essa semana 

mesmo, comprei 3 livros e dois já foram lidos [...] e antes eu não conseguia e isso me dava aquele 

repúdio, então os facilitadores e o grupo foi tudo para mim nesse momento. 

 Depois que eu entrei aqui, noto que passei a me cuidar mais, a me ver mais, a ler meu interior 

[...] eu digo “Não, eu não sou nada disso que eu pensava, que eu estava...”. Isso já é traçado para 

mim, porque sou uma pessoa maravilhosa, e sou uma pessoa que me amo, uma pessoa feliz e a 

felicidade sempre deve ser exposta...porque eu não sou aquilo que estava vivendo: uma pessoa triste, 

melancólica, totalmente estressada, ansiosa... hoje eu já me controlo...controlo a ansiedade, [...] É 

como é que se diz? [...] Ansiosa.E eu estava vivendo isso: muita ansiedade.    

 Hoje, eu já me controlo [...] controlo a ansiedade, os pensamentos negativos que sempre 

vinham e digo “não!”. Paro, respiro e digo: “Isso não é pra mim.” Faço a respiração e então 

consigo bloquear tudo que quer me atingir, digo “Não, eu quero isso porque é isso que eu vou viver e 

porque eu não sou essa pessoa de antes.” Isso me ajudou muito, muito mesmo. 

 Outra coisa é com relação ao sono [...] eu não dormia porque quando ia me deitar tudo que 

era negativo vinha e isso fazia com que eu acabasse perdendo o sono. Hoje não... aprendi que não 

levo problema para minha cama! Os problemas ficam fora e levo para minha cama só o gosto pela 

vida, o prazer de viver, de me deitar e de dormir. E hoje eu consigo dormir, entende?  Antes, dava 

duas horas, três horas... E eu tomava medicação e foi então que, por mim mesma, disse ao médico: 

“Eu não quero mais tomar medicação.” E ele fez assim: “Mas a senhora tem que tomar, porque a 

senhora não pode ficar assim, a senhora é hipertensa, a pressão vai subir...”, tudo isso. Mas eu 

pensei: “Não, eu não quero. Vou ter força para lutar e sair com isso aqui.” E consegui!  não tomo 

mais remédio para dormir, apenas para o problema de hipertensão.    

 Desde que comecei no resgate da autoestima que deixei a medicação de lado [...] passei a 

respirar mais antes de dormir também, não tenho mais aquela ansiedade de ficar morrendo, puxando 

o ar e querendo respirar sem conseguir. Eu tinha muita falta de ar, muita mesmo [...] ficava morrendo 

e meus filhos: “Pare!” [...] tenho uma menina que é fisioterapeuta e quando ela estava em casa dizia  

“Mamãe, não pode ser assim.”, mas eu não conseguia. Foi no resgate que eu consegui sair disso e é 

uma vitória pra mim!         

 Também teve mudança no meu olhar com o outro, com o próximo... eu não tinha, talvez, até o 
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equilíbrio, a paciência de lidar com aquela situação que o outro trazia, eu sempre ficava com raiva, 

estourava. Hoje não [...] vou lá, dialogo com a pessoa: “Olhe, não é assim...” Nem a voz mais eu 

altero!Com meu filho [...] Que eu tenho um adolescente com 15 anos, e eu não tinha paciência de 

mostrar a ele que aquilo ali estava errado. Hoje eu chego e  começo a conversar com ele, dizer: “Não 

é assim, olh [...] mamãe só tem isso para lhe repassar porque tenho experiência de vida. Sou sua mãe, 

sou uma pessoa vivida e a vida me dá o direito de orientar você melhor.” E ele já aceita numa boa e 

antes ele não aceitava, ficava com raiva, porque eu não tinha o jogo para chegar pra ele. 

Melhorou o convívio familiar [...] Hoje ele chega, me cheira e diz assim: “Mamãe, eu te amo 

muito.” E  eu digo para ele  “Olhe, mamãe ama demais você, você mora aqui no meu coração.”. Já o 

meu marido é muito explosivo, muito mesmo [...] Me faltava a paciência. A gente tava entrando 

sempre em choque... hoje quando ele me tira do sério, eu respiro fundo, e digo  “A vida é assim....a 

gente tem que viver, porque já estamos com a idade já avançada e, se a gente não tiver paciência um 

com o outro, vai ficar muito difícil, ninguém vai mais ter pique para partir pra uma outra vida. E 

vamos organizar, se harmonizar aqui, porque tudo vai dar certo.” Antes minha filha, tudo que ele 

dizia era motivo para estourar.         

 A minha paciência, flexibilidade e compreensão com o outro melhorou [...] com o ser 

humano. Comecei a entender que o meu marido é aquilo ali mesmo e ele não vai mudar, pode até 

fazer algumas adaptações, mas, não vai mudar porque já é o estilo de vida dele. E, antes, eu não 

entendia bem não, porque eu não gosto muito de explosão e ele é muito explosivo, mas aprendi a 

conviver com essas situações.         

 A Fátima de antes era uma Fátima que estava se desencantando pela vida e, a Fátima de 

hoje, é uma pessoa que valoriza mais a vida. Tudo, tudo, tudo hoje, para mim, é valorizado!. Eu 

chego, acordo, contemplo a natureza, agradeço a Deus demais por ter me dado o direito de dormir, 

sem medicação [...] Vou lá, contemplo a natureza, agradeço e parto para minha vida, os trabalhos 

domésticos muito mais forte que antes [...] vou bem relaxada, tranquila, cuidar do meu café da 

manhã. Vamos dizer assim: é uma Fátima renovada! Aquela Fátima de antes não existe, ela morreu.

 Não enxergava a natureza do modo como enxergo hoje, a beleza [...] A beleza de tudo, eu 

contemplo [...] Beleza da vida e antes eu não estava mais dando atenção para isso. Minha vida estava 

totalmente esfacelada. E hoje não. Graças a Deus, meu Deus! Tudo, tudo [...] Quando meu marido 

está explodindo eu chamo muita atenção dele “Agradeça a Deus, veja que beleza, que dia 

maravilhoso! Olhe o sol aí brilhando...”. Então, isso é prazer para nós., é brilho que ele traz para 

gente e temos que acompanhar esse brilho e valorizar sobre tudo. O dia para mim é tudo, porque nós 

estamos aqui vivos e perfeitos. Todo ser humano tem altos e baixos, mas hoje, estou preparada pra 

vivenciar isso sem mais me desesperar, porque antes era desespero. A minha filha adoeceu, a caçula, 

e ela mora longe de mim, no Recife [...] fiquei preocupada com tudo isso, mas não me desesperei e 

nem me machuquei. Hoje  ela está lá, se organizando e já voltando à universidade [...]antes tudo era 
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motivo de desespero e aprendi a conviver.       

 Para mim a mudança mais significativa foi o equilíbrio de aprender com a diversidade da 

vida. Acho que o equilíbrio nisso foi tudo, foi fundamental na minha vida, porque eu comecei a ver a 

vida diferente [...] Porque o equilíbrio era o que estava me faltando realmente. Eu estava me 

perdendo... E hoje chego, converso, dialogo,vejo as pessoas com mais amor,o próximo com mais 

amor, precisando de mim. Eu não estava nem me cuidando! Agora me cuido, procuro o médico no 

caso de problema avançado e procuro o cuidado dentro de mim, busquei lá dentro de mim [...] porque 

não estava muito longe, mas estava adormecido dentro de mim [...] fui buscar esse olhar lá no fundo 

do baú. 

 O grupo me ajudou nesse crescimento que tive...no início eu não dava muita credibilidade, 

mas as pessoas começaram a conversar, mostrar um pouco sua própria história de vida e eu lá 

participando de tudo [...] pensando “Eu  tenho que me ver, porque todo mundo tem problemas na 

vida. A vida em si já mostra isso, não estamos parados por que a nossa vida é eternamente 

dinâmica.” E o grupo me ajudou nisso [...] eu comecei a viver. Algumas histórias de vida deles 

batiam com a minha e escutar, de certa maneira, me ajudava.      

 Tinha uma menina que falava que o esposo também é muito explosivo e isso acabava com ela, 

mas só que ela desistiu e eu não desisti porque não desisto das coisas tão facilmente. Fiquei tentando, 

tentando e hoje  vejo a vida normalíssima, que antes achava que eu não merecia aquilo,  não era para 

eu viver naquela situação e eu queria controlar tudo e agora já entendi que não é assim.  Tem que ter 

um certo controle [...] temos que ter aquela força de vontade de acontecer, entendendo que não somos 

donos da situação nem da razão.         

 Antes eu chorava muito, era um desespero [...] não podia falar que já era chorando. Hoje   

consigo encarar as coisas com mais facilidade, sorrir diante das coisas malucas que eu fazia,  até 

acho graça! Lembro dos entes queridos que perdi, mas converso sobre tudo isso e sinto uma saudade, 

mão não é doentia, é normal [...] uma coisa boa que não me machuca e, muitas vezes, sentindo a 

necessidade de sorrir diante daquilo. Aquelas pessoas jamais vão ser esquecidas, mas vão sempre 

permanecer dentro de mim, agora de maneira diferente.    

 Gostaria de mostrar a importância do que eu vim buscar aqui, que descobri que na verdade 

está dentro de nós [...] estava dentro de mim, adormecida. Quando sentimos que estamos perdendo 

isso, temos que partir para alguém que nos ajude e foi isso eu fiz. Sou uma pessoa que gosto de fazer 

minhas orações, de conversar com Deus, e cheguei a um ponto que eu não consegui mais isso [...] 

quando senti isso, que eu não aguentava fazer minhas orações, não conseguia ficar em harmonia 

comigo nem com Deus [...] disse “Meu Deus, me ajuda, porque não consigo entrar em harmonia 

contigo.”  E foi então que achei que ali era o fim de tudo e fui em busca de ajuda porque eu realmente 

precisava e deu muito certo e continua dando.     
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Morgana 

 
Uma usuária corajosa e decidida que chamou minha atenção desde o início da 

investigação dessa pesquisa, demonstrando uma compreensão ampliada do contexto presente 

nos problemas que enfrenta a partir de suas falas na partilha das oficinas de cuidado. 

Trabalha atualmente como recepcionista e fez questão de colaborar com o estudo, pois refere 

que todos precisam conhecer a riqueza que essas oficinas de cuidado proporcionam na vida 

de seus integrantes. Sua entrevista foi marcada pela emoção, em que a colaboradora narrava 

sua história pausadamente, interrompida pelas lágrimas.  

 

... Agora, eu me olho no espelho e gosto de mim ... 

 

 

 Frequento o grupo do Resgate da Autoestima há seis meses. O que me trouxe aqui foi, 

primeiramente, um mal-estar que tive muito grande, imensa tontura, de me levantar e cair [...] e como 

tem pouco tempo que estou no Brasil, aliás, que eu voltei para o Brasil, não tenho médico, não tenho 

plano de saúde, não tenho nada, então fui para o posto de saúde do Timbó.   

  Fui lá e acho que encontrei um anjo ali [...] Primeiro, ela me atendeu, me mandou fazer 

exame e achavam que era labirintite, mas não era, porque eu tomei o remédio e fiquei pior. Voltei lá e 

eu encontrei uma pessoa [...] não sei se ela é enfermeira ou se é terapeuta e foi ela que me atendeu 

para ver os exames.  A mãe dela tinha falecido há pouco tempo e acho que ela me viu chorar e quis 

me ajudar [...] Disse “O que é que se passa?” eu contei a situação triste que estava passando e ela 

me disse “Tu precisa de ajuda.” E eu respondi  “E muita! Eu estou vivendo louca. Acho que vou 

enlouquecer se continuar assim.”         

 E então ela me deu o nome do Equilíbrio do Ser... Disse que aqui era um lugar que eu podia 

encontrar e voltar a ter autoestima, encontrar outras coisas para me equilibrar emocionalmente e 

fisicamente, porque eu já não estava bem. A princípio, eu não acreditava nisso, eu sei que é um 

bocado esquisito, mas vim [...] Vim porque eu estava tão desesperada! 

 Desesperada, desesperada [...] Tanto que comecei a ficar doente fisicamente [...] eu vim e tive 

uma sorte imensa, me chamaram logo! Fizeram uma triagem, eu chorava que nem uma condenada, 

nem conseguia falar, cada vez que eu tocava no assunto [...] Eu ainda choro, mas isso um dia passa. 

Às vezes, tenho a sensação que estou louca ainda, porque ainda não consigo tomar uma decisão [...] 

Já vai quase dois anos que voltei para o Brasil e tem horas que acho que foi a maior besteira que fiz 

na vida, porque não adianta estar perto do pai, da mãe, dos irmãos e estar infeliz. Acho que é essa a 

sensação que tenho, que eu, infelizmente, ainda estou completamente infeliz. Só o que me segura é eu 

vir para cá todas as quintas-feiras. Eu não perco uma quinta-feira, porque aqui é o único lugar que 
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me sinto segura [...] Essa hora que fico aqui me sinto segura, sem críticas, sem nada. Eu me sinto eu, 

aqui [...] Por isso que toda quinta-feira eu venho. 

 Quando eu vim para cá eu só pensava que alguém ia ver que eu não estava bem 

psicologicamente, que eu estava me chocando comigo mesma. Chocando com as decisões que tomei, 

arrependida de ter vindo e, ao mesmo tempo, feliz por estar aqui [...] Quer dizer, eu sinto as duas 

coisas. É a mesma coisa que você dizer que ama dois homens e todo mundo diz que isso não é 

possível. Estou feliz por um lado e muito infeliz pelo outro, porque o marido que eu tinha foi embora 

por conta disso e eu perdi um casamento de 18 anos, porque não quis ir embora outra vez, voltar para 

Portugal, onde morei 21 anos lá. 

 Ele foi embora, a gente se divorciou [...] Ele disse que não suportava mais viver aqui, mas foi 

ele que quis vir e é isso que até hoje eu não entendo [...] Então, aos pouquinhos, tenho que pôr a 

minha cabeça em ordem e tentar ver e decidir o que eu quero realmente. Pelo menos a minha 

autoestima melhorou muito [...] nesse aspecto as quintas-feiras me ajudam muito a compreender 

determinadas coisas que eu não tinha noção [...] Coisas que a gente tem de ruim, acho que aos 

poucos estou vendo o passo-a-passo, de que também tem muita coisa errada minha e que tenho que 

consertar. Não depende de mais ninguém [...] É a velha história, é todo dia! Acorda de manhã e diz: 

“Não, eu tenho que cuidar disso hoje, e tenho que fazer isso..” Às vezes, tenho recaídas, muitas [...] 

mas me levanto.         

 Quando estou aqui no Resgate da autoestima, me sinto segura, me sinto bem porque as 

pessoas que estão ali tem problemas, infelizmente, mais sérios que os meus e é impressionante que ela 

te dão apoio. A sensação que tenho é que elas esquecem da gravidade do problema delas para ajudar 

o dos outros e isso faz ver que o mundo não está assim tão ruim [...]Principalmente no meu caso, que 

tenho que olhar para mim, me olhar e achar que sou capaz! Meu problema é que perdi tanto minha 

autoestima, que tinha a sensação que já não era capaz de nada, de nada [...] Perdi a vontade de fazer 

tudo, de olhar as coisas de outra forma, porque só via com lado negativo, e que nada dava certo e que 

nada era possível. Pelo menos nisso, estou vendo que não é mais assim [...] Que a facilitadora tem o 

dom de saber falar [...] dom de saber falar de uma maneira pra gente olhar para dentro de nós. 

 As vezes, quando olho para mim não gosto do que vejo. Infelizmente, tem coisa que vejo em 

mim que, realmente, não gosto.  É isso que eu quero mudar, essa minha falta de confiança em mim! O 

Brasil mudou muito desde quando fui embora e não trilhei o que queria, não fiz o que quis, não 

estudei como eu quis. A minha vida não foi o que eu queria lá fora, então, de repente vim para cá e 

comecei a me sentir revoltada comigo e com todos e essa minha revolta também fez com que meu 

casamento começasse a ter lapsos, brigas e desconfortos [...] meu marido não gostava mais daqui e 

isso foi se afundando, mas consegui, digamos assim, me segurar em pé, vindo toda quinta-feira aqui. 

 É como se alguém [...] É como se fosse um médico que te desse um remédio para eu passar 

mais uma semana sem sentir desespero, sem sentir dor. Então, para mim, a quinta-feira é como se 



70 
 

fosse um resgate do que eu queria ser, mas não fui [...] Mas não adianta me culpar. Estou tentando 

me livrar dessa culpa que tenho [...] “Porque que eu não fiz, porque que não consegui, porque que 

não abri os olhos quando tive tanta chance boa para fazer lá fora” E só trabalhei muito, para poder 

comprar um apartamento, para poder comprar uma casa, para ter um lugar pra morar e, com 

sinceridade, não é só isso que conta, mas naquela altura, eu só via isso.    

 Eu não sei explicar muito bem, mas para mim, não tem coisa pior do que  me sentir culpada 

por não ter aproveitado determinadas oportunidades. Ter tido medo de arriscar e ver que todos os 

meus amigos da escola, as pessoas que conheci, a maioria não teve medo e arriscou. Há uns que se 

deram mal, outros que se deram muito bem e, hoje, estão muito bem na vida, estão felizes 

profissionalmente e tudo. Acho que me deparei com isso e não gostei, então comecei a me culpar de 

tudo o que aconteceu de ruim ou de tudo que não deu certo e  até as próximas tentativas, eu já dizia 

“não vou fazer, que não vai dar certo.” Então, é uma falta de perspectiva, uma falta de amor próprio 

que eu tinha.            

 Acho que conto cada dia para ver se as coisas mudam [...] E cada data importante, depois do 

dia 21 de Janeiro, tento não sofrer tanto, porque  passei 18 anos da minha vida dividindo tudo: 

alegria, tristeza, doença, saúde. Tudo! E eu tenho uma parcela de culpa muito grande por ele ter ido 

embora e é isso que não consigo me perdoar [...] Mas aqui eles ensinam uma maneira da gente 

aprender com a perda, porque nem tudo vamos ganhar. Temos que saber lidar com a perda, por 

exemplo, no passo a passo que eles dão para a gente “Por que tanto medo? Por que tanto medo de 

arriscar? Se der errado, deu [...] Mas a gente tem que tentar”.       

  Quando as pessoas te cobram muito, chega uma altura que tu já não tem mais coragem de 

suportar a cobrança e é aquela história de “Tu não sabe fazer.” E temos que ter coragem de dizer 

“Não, eu não sei fazer, mas vou tentar aprender, vou tentar melhorar ou então mudar.” O que essas 

reuniões estão me fazendo ver é que tenho a capacidade sim, de procurar outra coisa. Se não sei 

mexer em computador, tento aprender ou então procuro outro trabalho que não exija tanto do 

computador [...] Por exemplo, não sei dirigir [...] Eu podia estar trabalhando em outro ramo, mas 

esse ramo exige que eu tenha carro e nunca consegui fazer isso, porque deu pânico, mas eu queria 

muito tirar a carteira de motorista, só que o pânico que tenho é maior [...] O medo é maior do que a 

necessidade. São essas coisas que quero me libertar, que quero tentar fazer sem ter esse desespero, 

esse medo. 

 Não tem coisa pior do que tu ter medo de tudo [...] Ele devasta com a vida da gente e se tu 

não tem ninguém ao redor para te ajudar e sim um monte de gente para te criticar, então a gente se 

isola, já não é boa companhia, acaba ficando sem amigos, até os familiares ao redor te põem no 

canto [...]e aqui não! Aqui eles entendem que eu tenho medo, mas que preciso de ajuda para superar 

o medo. Então, aqui eles me ajudam a passar por isso por essa fase difícil e, principalmente, ter 

coragem de encarar as coisas.  Pena que tem muita gente que não se dá conta disso aqui e que, às 
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vezes, vem só por vir.           

 Venho para me curar dessa sensação ruim que tenho, porque aqui consigo me sentir bem. 

Posso chorar e não sentir culpa e isso é muito bom! Às vezes, a gente chora também nas nossas 

reuniões, mas uma reunião é melhor que a outra e eu gosto imensamente de participar [...] Me sinto 

feliz, entende? Me entrego durante as vivências, principalmente quando ouço outras colegas minhas 

partilharem.  Casos muito piores que os meus e é aí que me sinto pequena e penso “Meus problemas 

não são nada perto do que uma ou outra fala.” Que tem filho, que tem marido, que tem neto [...] Eu 

não tenho nada, eu só sou eu, mas também tenho meu sofrimento [...] Pode ser em menor escala, mas 

tenho e tenho que aprender a lidar com ele e, de preferência, tentar ultrapassar essa minha angústia, 

esse meu estado de desespero. Mas passa, ainda estou no processo. 

 Sempre fui muito de pensar no meu marido, de cuidar dele como se fosse ouro em pó e não 

respirava sem ele, mas chegou um ponto em que eu cuidava dos outros e me preocupava mais com os 

outros do que comigo. Aqui no Brasil acho que foi a gota d’água, porque comecei a ver que não tava 

dando certo e foi por isso que comecei a ficar doente, ficar com tonturas em excesso [...] A doutora 

disse que o estresse era muito grande e provoca isso. Foi  vindo aqui que comecei a ver [...] Nas 

primeiras reuniões que participei no grupo, tinha umas perguntas “Quando você se olha no espelho, 

o que é que você  vê?” E eu não respondia nada. Eu só via uma pessoa revoltada, mas que não se 

cuidava [...] não cuidava de mim, porque minha opinião não era muito importante e eu preferia 

cuidar dos outros, que parecia que era mais fácil o trato.      

 Aqui eu comecei a olhar para dentro de mim e ver que se eu não me cuidar, ninguém vai 

gostar de mim, ninguém vai me querer perto, eu vou ser chata, as conversas que vou ter serão sempre 

de amargura e sempre de reclamação, e sempre agarrada ao passado, que é uma das coisas que 

empata a vida da gente.  Algumas perguntas agora não vêm na memória, mas uma foi essa “Quando 

tu se olha no espelho, quem é que tu vê? É a Morgana ou é a Maria? É a pessoa que você gosta? Sim 

ou não?” Foi a pergunta que gravei muito.       

 A princípio, eu disse “Não, não é a pessoa que gosto de ver. Eu me olho no espelho e não 

gosto de mim.” E foi assim que comecei olhar para dentro de mim, comecei a puxar coisas que 

gostava em mim. Se eu não gostar de algumas coisas minhas, da minha pessoa, eu não vou agradar 

nem um, nem outro, nem ninguém. Então, primeiro, tenho que gostar de mim, do que sou e, se tem 

coisa ruim que sou, eu tenho que modificar o meu modo de ser. Passei a cuidar mais de mim tanto por 

dentro como por fora [...]Quando encontro as pessoas, procuro não ficar comentando tanto o meu 

desespero, porque acho que quanto mais você comenta, quanto mais você fala do teu desespero e das 

coisas que tu não gosta, elas vão fluir cada vez mais para o não gostar e os outros se cansam de 

ouvir.           

 Comecei a conversar comigo mesma sozinha, a dialogar [...] comecei a falar com a minha 

gata, não falo para ela ou para alguém responder, falo para eu ouvir minha voz! E converso com a 
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minha Nina, em voz alta, e faço montes de perguntas e dou montes de respostas [...] Eu não sei isso é 

coisa de gente louca ou não, mas não interessa, porque é uma maneira que encontrei de dizer “Nina, 

viu como é que a mamãe anda fazendo besteira?” falo as coisas de maneira que eu ouça o que estou 

fazendo, que eu veja que está errado, para a outra Morgana responder “Mas, Morgana, não é isso 

que tu gosta. Tu sabe que tá errado e tu continua. Não tá na hora de tu mudar? Tenta mudar!”..Faço 

uma reflexão me critico! Chamo minha atenção pelos meus erros e quando não consigo encontrar 

uma resposta adequada para o que estou sentindo, eu deixo para lá, dou um descanso para minha 

cabeça e  depois eu retorno.  Às vezes, eu até sonho [...] Sonho com as coisas e, no dia seguinte, fico 

refletindo. Tem coisa que tem que mudar, mas tá sendo um processo lento pra mim.  

 Numa dessas reuniões que tivemos, foi para falar sobre o que aprendemos no dia-a-dia aqui 

[...] É tentar levar para casa e não simplesmente sair daqui e esquecer. E eu tenho umas folhas que 

eles dão para gente, o passo-a-passo [...] Estou fazendo uma organização. O da semana passada colei 

na parede e foi impressionante que, antes da facilitadora entregar o papel e começar a ler, eu 

desabafei muita coisa que tava entalada na minha garganta e  até disse na frente de todas elas 

“Graças a Deus que eu estou aqui.” Porque só agora consigo falar. Depois, quando ela deu o papel 

da autoestima [...] Meu Deus!  gerou uma conversa entre nós e até o rumo da reunião foi outro... Foi 

uma coisa tão impressionante que é por isso que eu digo que  cada quinta-feira que  venho para cá, 

sempre venho com uma esperança maior de que eu estou conseguindo me abrir e não me afundar 

naquele poço de sofrimento, de amargura, de angústia.       

 Estou conseguindo, cada vez mais, subir um degrauzinho, devagarzinho, mas para sair dessa 

minha dor que sinto [...] Essa dor que tenho dentro de mim que não sei te explicar o que é [...] Porque 

não sou uma pessoa miserável, pobre, que não tem onde dormir, onde comer. Estou passando por 

uma situação difícil, agora, um pouco financeira, mas isso passa. É uma questão de tempo e não 

tenho mais a pessoa que gosto do meu lado, e muito provavelmente não vou mais ter, foi por 

circunstância da vida, não foi só por culpa minha. Então, é esse sentimento de culpa que tenho, de dor 

que tenho, é isso que estou lutando para tirar de dentro de mim, de maneira que eu possa me sentir 

livre [...] quero me sentir livre desse sentimento de dor e vou conseguindo isso a cada quinta-feira. 

 Cada quinta-feira tem sempre uma coisinha diferente para mostrar a cada uma de nós,  com o 

seu problema, mostrar uma forma de se libertar e, principalmente, que a gente não tá sozinha. Ter 

coragem para dar um passo, mesmo que for errado, a gente tem que ver que se for errado, tenta 

consertar, mas não ficar ali parada. Sempre tentar seguir um pouquinho mais adiante, procurar uma 

forma de ter equilíbrio. Porque eu andava mesmo desequilibrada emocionalmente de uma maneira 

[...] Hoje, choro porque sou muito emotiva, mas não choro com aquela dor de chegar a passar uma 

noite inteira chorando e a dor não passar. Agora quando choro, me acalmo. E aquela dor, eu consigo 

falar depois sobre ela... Antigamente, não conseguia falar, porque era uma dor tão grande até para 

abrir a boca para falar.          
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 Já consigo lidar com os meus medos de maneira diferente e com mais coragem para encarar, 

tenho muito mais coragem agora! Quando cheguei, tava com medo, muito medo e agora não tenho 

mais tanto medo. O que tiver que encarar, o que tiver que acontecer, vou encarar de frente e não vou 

me refugiar em algum lado ou tentar voltar para trás, por achar que é a única solução que tenho. 

Acho que um passo grande que dei foi esse [...] que aqui é que eu vi isso,que posso me virar sozinha. 

Eu ia voltar pra Lisboa de novo, porque o meu marido queria e não porque eu queria, porque 

era mais fácil [...] parecia mais fácil começar tudo de novo! Pelo contrário, é muito pior, porque 

perdi a residência lá, perdi o direito de estar lá, porque eu não fiz a dupla nacionalidade. Se eu 

voltasse hoje para lá, ia ter que começar tudo de novo [...] Mas, para não encarar uma vida aqui, eu 

ia voltar. Então, aqui eu consegui abrir os olhos e ver que não que eu posso, sim, ter coragem de 

enfrentar a vida sozinha, mesmo longe de quem eu gosto. Uma coisa que para mim mudou muito é me 

olhar no espelho. Impressionante! Consigo me olhar no espelho e gostar de mim [...] que há muitos 

anos que olho no espelho e não me acho bonita. Não é bonita de ser linda, entende? Agora, eu me 

olho no espelho e gosto de mim. A melhor mudança que consegui ver é isso, é me olhar no espelho e 

não achar tanto defeito.  

 Teve uma pessoa que fazia coordenação no hotel onde eu trabalhava em Lisboa e nunca mais 

esqueci o que uma pessoa me disse e isso ficou gravado assim na minha cara “A natureza humana 

não muda. Nós somos assim e a gente não muda. A gente tenta se policiar a vida inteira e tenta 

melhorar a vida inteira para nós sermos melhores e para gente gostar da gente, para gente viver bem, 

viver feliz, se realizar na vida, mas a natureza humana, ela é isso.” Então, cada ser humano, ele é isso 

[...] Ele pode mudar um pouco, ir por outros caminhos, mas a raiz dele, a essência dele é aquela. Por 

isso que, quando a gente nasce, acho que a gente nasce com tudo, que somos um diamante bruto, 

aquela natureza nossa nós temos é que lapidar ela. De vez em quando temos as recaídas e de vez em 

quando a gente brilha mais.  
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DO MATERIAL EMPÍRICO 

 Ao conhecer a experiência das usuárias que integram as oficinas de Cuidando do 

cuidador/resgate da autoestima passa-se a refletir sobre a visão ampliada do processo saúde-

doença e a promoção à saúde, considerando o resgate do cuidado humano, especialmente, o 

autocuidado, além do incentivo à implantação e efetivação de políticas públicas que integrem 

práticas de saúde pautadas no vínculo, na integralidade, no acolhimento, dentre outras. 

 A análise do material empírico possibilitou a elaboração de três eixos temáticos, quais 

sejam: I: As usuárias e o cuidado de si motivados por uma possibilidade de transformação; II: 

A repercussão das oficinas de Cuidando do cuidador/resgate da autoestima na vida das 

usuárias; III- Práticas de cuidado utilizadas como ferramentas fortalecedoras da promoção da 

saúde.  

6.1.1 As usuárias e o cuidado de si motivados por uma possibilidade de transformação 

Neste eixo, apresentaremos de forma topicalizada, os resultados e a discussão do 

material empírico tendo como foco a motivação que levou as usuárias a buscarem os serviços 

do CPICs Equilíbrio do Ser.  

 Sentimento de perda e tristeza 

As áreas de saúde coletiva e saúde mental passam, no contexto brasileiro, por um 

período de transição entre dois modelos de cuidado: o de ótica curativa, individual, 

excludente, e, o outro, cujo enfoque é a valorização à promoção da saúde, o comunitário, a 

prevenção do adoecimento; visando à inclusão, o respeito, a coexistência e a tolerância com 

as diversidades econômico-culturais. Essa transição foi fortemente marcada nas décadas de 

1980 e 1990 com os movimentos da Reforma Sanitária e da Reforma Psiquiátrica que traziam 

o incentivo à implementação de políticas públicas dentro da saúde mental que, dentre outros 

aspectos, estimulasse o indivíduo a ser protagonista da sua própria saúde e da saúde da 

comunidade que integra, objetivando-se provocar uma ruptura com o modelo 

hospitalocêntrico, compreendendo ações de prevenção à saúde mental, prevenindo o 

adoecimento psíquico, identificando fatores de risco que provocam o sofrimento, como 

também atender as necessidades de saúde da população de maneira satisfatória
9
.  

 Pesquisas na área de saúde mental revelam que os transtornos mentais, no Brasil, 

atingem cerca de 12% da população geral que, dessa forma, necessita de algum atendimento, 

seja ele contínuo ou eventual. Sendo assim, a OMS e Organização Pan-Americana de Saúde 
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(OPS) entendem que a maioria desses transtornos podem ser prevenidos e que devem ser 

considerados como prioridade política dos governos para se evitar maiores prejuízos a saúde 

da população
9
.         

O processo de adoecimento mental é assinalado por situações de sofrimento que, 

muitas vezes, só é percebido pelo desenvolvimento de sinais e sintomas físico-corporais 

expostos pela ansiedade elevada, stress constante, sinais de angústia, que, assim, levam os 

indivíduos à procura por serviços de saúde na tentativa de aliviar o seu sofrimento, muitas 

vezes, por meio do uso de medicamentos
49,50

.      

 Na sociedade contemporânea, o indivíduo vive suas as experiências frequentemente 

negando seus conflitos emocionais, acreditando no pensamento de que tudo é efêmero. É o 

esvaziamento da subjetividade ou a dificuldade em cuidar de si, que também pode resultar no 

surgimento de doenças que atingem não apenas o físico, mas também o psicológico. Em 

consequência, as angústias e os vazios podem esconder sentimentos que não são assimilados 

pelo indivíduo, e que dependendo da intensidade e dos fatores envolvidos, podem contribuir 

para o adoecimento mental.          

 O homem moderno é muito apegado ao material, fruto do capitalismo e do avanço das 

tecnologias, buscando geralmente sua satisfação no ter, esquecendo-se do ser. O apego ao ter 

é incapaz de satisfazer a existência, no sentido de que ter não dá sentido ao ser humano. O ser 

humano moderno vive em um mundo enfermo, que vai além de aspectos relacionados à 

doença físico-biológica, pois atinge o profundo do ser humano, o porquê da sua existência, ou 

seja, o seu ser 
51

.          

 Entre os motivos que levaram as usuárias a buscar o serviço de saúde e, 

posteriormente, serem encaminhadas para o grupo de Cuidando do cuidador/resgate da 

autoestima estão o sentimento de perda e a tristeza, como podemos observar nos relatos a 

seguir: 

[...] eu estava muito triste, muito deprimida [...] eu perdi o meu esposo [...] 

(ARISTELA). 

 

[...] vim aqui porque eu passei uma época com um problema de tristeza [...] 

(JACIRA). 

 

[...] eu estava sofrendo [...] passei por uns problemas de perda de entes queridos [...] 

e isso me abalou de modo constante. Fiquei desnorteada e perdendo o sentido da vida 

[...] (MARIA DE FÁTIMA). 

 

[...] eu me anulei, estava dilacerada [...] (FÁTIMA). 
 

[...] o que me trouxe aqui foi a perda da minha mãe [...] (BIANCA). 
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 Partindo do ditado popular citado muitas vezes por Barreto
24

 “Quando a boca cala, os 

órgãos falam, quando a boca fala, os órgãos saram” percebe-se que os males da sociedade 

moderna como stress, ansiedade, depressão, dores no corpo, gastrites etc. são sinais e 

sintomas manifestados pelo corpo para demonstrar o sofrimento emocional que as pessoas 

estão vivenciando. Na vida moderna os motivos de angústia, nervosismo, ansiedade são 

inúmeros e podem decorrer da perda de um familiar, de doença, da saída de um filho de casa, 

entre outros.           

 Os modelos culturais do adoecimento ou sinais de sofrimento e perturbação podem ser 

compreendidos por meio da comunicação que um indivíduo faz através de seus sintomas 

corporais, sendo assim, é possível afirmar que somos um corpo que possui, inclusive, uma 

linguagem, pois o nosso corpo fala.  Os indivíduos carregam sintomas que historiam suas 

tensões, explicam seus problemas e o sofrimento a eles associados
52

.    

 Neste contexto, a compreensão de somatização deriva da manifestação de sofrimento 

emocional por meio de queixas físicas em que não se verificam lesões orgânicas compatíveis, 

mas sim patologias mentais, levando a busca de atendimento nos serviços de saúde. Os 

sintomas somáticos são formas de apresentação do sofrimento relacionado ao stress 

psicossocial, associado ou não a transtornos psiquiátricos, ou seja, o corpo é o porta-voz 

natural das tensões da vida
52,53

.        

Outros fatores que podem desencadear os sintomas somáticos estão associados às 

situações de perdas, doença ou morte, situações estressantes, problemas financeiros, 

dificuldades no trabalho, conflitos familiares etc 
54

.  

Através da Psicanálise, o estudo da associação entre subjetividade e adoecimento 

ganhou destaque com o entendimento de que o corpo é marcado pela história do sujeito e pelo 

desejo, que é percebido como um corpo simbólico e não uma máquina, e que as relações entre 

o que acomete os sujeitos e seus adoecimentos nem sempre são de causa e efeito, mas muitas 

vezes de significação e sentido. Adalberto Barreto
24

 defende que é externando esses fatores 

que se aprende a controlar esses sentimentos, nesse sentido, “Aquilo que não exprimimos com 

a boca, imprimimos no corpo”. Podemos constatar esse fato nas falas das colaboradoras 

Bianca e Morgana: 

[...] Vim para cá com fortes dores no corpo. Dores terríveis, porque atacou meu 

psicológico e estava atingindo meu físico [...] (BIANCA). 

 

[...] Vim porque eu estava tão desesperada! Tanto que comecei a ficar doente 

fisicamente [...] (MORGANA). 
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 Barreto
24

 defende que apesar do sofrimento passar pelo corpo, não é uma dor somente 

do corpo. Trata-se da dor de seres humanos que vivem uma dificuldade e necessitam de apoio, 

acolhimento e suporte da comunidade. Essas pessoas necessitam de um espaço de escuta e de 

valorização de forma a compreender o contexto em que estão situados os conflitos 

vivenciados.           

 Trata-se de perceber como o corpo se expressa, de estar atento aquilo que não é falado, 

de ouvir e perceber mais o que está presente no olhar, ou seja, ter uma sensibilidade aguçada 

que possibilita um cuidado mais humanizado e integral, despertando as competências e 

habilidades dos profissionais, além de favorecer o estabelecimento de vínculos
55,9

.  

 Desta maneira, pode-se constatar a percepção de que o ser humano compartilha o 

mundo e suas experiências com o outro e isso não acontece de forma isolada, mas através das 

relações e interações estabelecidas entre os sujeitos como uma rede, em que cada um funciona 

como um elo, permitindo a existência do outro na intersubjetividade como forma de expressão 

no mundo. Desta forma, é essencial utilizar ferramentas e estratégias que visem respostas 

satisfatórias diante do enfrentamento do sofrimento, seja de ordem emocional ou social, bem 

como a formação de uma rede de apoio solidária entre os indivíduos a fim de, coletivamente, 

buscarem soluções para as situações vivenciadas.       

 As oficinas de cuidado podem ser compreendidas como um espaço coletivo que 

permite aos seus integrantes a oportunidade de falar sobre a sua história de vida, os 

sofrimentos, as conquistas, as dificuldades, promovendo a valorização da comunicação no 

grupo associado à prática de mudanças em suas vidas.     

 Isso também convoca os profissionais a uma reflexão acerca dos determinantes sociais 

e psicológicos dos processos humanos, entre eles o adoecimento, visto que é crescente o 

comparecimento de usuários na ABS que relatam sintomas mórbidos de dores, tristeza, medo, 

distúrbios do sono, dentre outros, que influenciam diretamente o corpo do indivíduo e que 

podem estar vinculados a aspectos sociais, familiares, econômicos. Porém, entender e 

caracterizar uma manifestação de sofrimento como sintomas somáticos não é uma tarefa fácil, 

pois implica em trabalhar com a subjetividade dos sujeitos.    

 Nesta perspectiva, as oficinas de Cuidando do cuidador/resgate da autoestima são 

compreendidas como espaço de apoio que possibilita aos seus integrantes falarem sobre suas 

dores, suas angústias, seus sofrimentos do cotidiano, ajudando a enfrentar essas dificuldades e 

aliviando sua dor.     
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 Sentimento de medo 

 Rollo May
56

 afirma que o problema fundamental do homem é o vazio, no sentido de 

que muita gente ignora o que quer, bem como não tem uma ideia nítida do que sente. Quando 

as pessoas falam sobre falta de autonomia e dificuldades para tomar uma decisão, torna-se 

evidente que o verdadeiro problema é não ter uma experiência definida de seus próprios 

desejos e necessidades. Desse modo, sentem-se, muitas vezes, impotentes porque estão ocas, 

vazias. A sensação de vácuo observada ao nível social e individual não deve ser 

compreendida no sentido de que as pessoas são vazias, desprovidas de potencialidade 

emocional. Segundo o autor: 

 

[...] A sensação de vazio provém, em geral, da ideia de incapacidade para fazer algo 

de eficaz a respeito da própria vida e do mundo em que vivemos. O vácuo interior é 

o resultado acumulado, a longo prazo, da convicção pessoal de ser incapaz de agir 
como uma entidade, dirigir a própria vida, modificar a atitude das pessoas em 

relação a si mesmo, ou exercer influência sobre o mundo que nos rodeia [...] 

(ROLLO MAY, 1990, pag. 22) 

 

Dessa forma, surge a sensação de desespero que aflige tantas pessoas e que, quando 

contínua e não reversível, gera o perigo de conduzir à ansiedade e ao bloqueio de qualidades 

preciosas do ser humano. As colaboradoras Morgana e Fátima nos mostram isso em suas 

falas:  

[...] Não tem coisa pior do que tu ter medo de tudo... Ele devasta com a vida da 

gente e se tu não tem ninguém ao redor para te ajudar e sim um monte de gente 

para te criticar, então a gente se isola [...] Às vezes, tenho a sensação que estou 

louca ainda porque ainda não consigo tomar uma decisão [...]  Só o que me segura 

é eu vir para cá todas às quintas-feiras [...] (MORGANA). 

 

[...] É o medo da violência, medo de que volte o que eu tive há muitos anos atrás... 
medo do medo.[...](FÁTIMA). 

 

 O autor
56

 define que outra característica do homem moderno é a solidão. Traz que a 

sensação do isolamento surge quando o indivíduo se sente vazio e atormentado. Sendo assim, 

a ânsia pela proximidade com os outros não é apenas um simples desejo de preencher o vazio, 

mas sim uma forma que o ser humano adquire sua primeira experiência do self, isto é, o 

processo desenvolvido pelo indivíduo em interação com seus semelhantes e através do qual se 

torna capaz de tratar a si mesmo, ou seja, observar-se considerando seu próprio 

comportamento do ponto de vista alheio/do outro.      

 Outra característica do homem moderno é a ansiedade, ainda mais fundamental que o 

vácuo e a solidão, pois está marcada pelos sentimentos presos de dor e confusão psicológica 
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peculiares. Quando um indivíduo sofre de ansiedade, seu corpo se torna vulnerável às doenças 

psicossomáticas durante certo período de tempo
56

.      

 Ao fazer uma relação entre ansiedade x medo, May
56

 afirma que a ansiedade é a 

reação básica do ser humano a um perigo que ameaça a sua existência. O medo é uma ameaça 

a uma parte do self. O estudioso aponta a preocupação em aprender a utilizar de maneira 

construtiva a ansiedade através da relação entre ansiedade e autopercepção. Ao relatar “fiquei 

atordoado” é porque a ansiedade “derruba” os suportes da autopercepção. Porém, o 

nascimento do self não é simples e fácil, pois nasce e evolui em relacionamentos 

interpessoais, sendo uma função organizadora no íntimo do indivíduo por meio da qual o 

indivíduo pode relacionar-se com o outro.       

 Alerta ainda que para chegar a autoconsciência é necessário (re)descobrir os próprios 

sentimentos, isto significa também que precisamos recuperar a consciência do próprio corpo. 

Assim como a ansiedade pode destruir a autoconsciência, quanto mais forte a consciência de 

nós mesmos, mais podemos lutar e vencer esse sentimento. Essa autoconsciência é a 

capacidade para ver-se do exterior, funcionando como a origem das mais altas qualidades 

humanas. A maioria dos adultos perdeu a percepção corpórea e, dessa forma, expõe-se aos 

males psicossomáticos. Inúmeras perturbações das funções físicas são devidas ao fato de que 

as pessoas caminham durante um longo período da vida como se fossem máquinas, não 

experimentado a sensação das partes do corpo, que acabam provocando perturbações como 

uma postura defeituosa, uma dor na coluna, dificuldades na respiração. Estar atento a essas 

reações é estar na direção de uma saúde/qualidade de vida que não sofrerá frequentes 

alterações.      

De acordo com a Medicina Oriental, Osho
57

 diz que é importante compreender o 

medo, de modo a entender o significado profundo desse medo, buscando algum tesouro 

escondido nele. O autor afirma que nada é dado sem algum significado e que nada existe 

dentro de nós que não possa ser usado em uma síntese mais elevada, logo, o medo não deve 

ser jogado fora, e sim aceito, pois o mesmo pode se tornar um degrau no desenvolvimento do 

homem. Dessa forma, não devemos pensar nele como uma barreira, mas usá-lo para construir 

uma nova visão do caminho com o olhar focado na possibilidade, no futuro, na 

potencialidade.         

 Zigmund Bauman
58

 destaca que o medo é mais assustador quando desvinculado, sem 

endereço, nem motivo claros, quando nos assombra sem explicação visível. Portanto, medo é 

o nome que damos a nossa incerteza, nossa ignorância da ameaça e do que deve ser feito para 



81 
 

fazê-la parar ou enfrentá-la. Em sua obra Medo líquido o autor examina a sociedade do 

homem pós-moderno na situação de ser atingido por um grande evento natural, como a 

exclusão, a violência, a perda de um emprego, procurando desvendar as origens do medo e 

esclarecer como elas afetam os seres humanos na atualidade, afirmando que é preciso uma 

terapia contra o medo crescente. Esta se inicia com a sua compreensão profunda, passando 

também por uma reflexão a partir do contexto entre o medo e o mal na sociedade moderna, 

uma vez que as relações humanas transformaram-se em fontes de ansiedade e intranquilidade.

 Infere-se, portanto, que é importante a criação de espaços de expressão e acolhimento, 

para que os integrantes possam trabalhar a dimensão humana presente nas relações, nos seus 

aspectos pessoais e profissionais, promovendo o autoconhecimento e o resgate da autoestima, 

sensibilizando os participantes para a importância de ser sujeito do seu espaço, aumentando 

sua potência para cuidar de si, minimizando as tensões e os conflitos do cotidiano, atuando 

como dispositivo para a promoção da saúde mental. 

Ao trabalhar com o resgate da autoestima, o pensamento sistêmico e técnicas de 

bioenergéticas, as oficinas de cuidado possibilitam aos usuários trabalharem suas 

inquietações, conflitos e tensões no corpo. Desse modo, os participantes podem intervir em 

suas angústias, ansiedades, tristezas e, principalmente, os medos, através de práticas 

vivenciais que vão amenizando e superando tais sentimentos. As colaboradoras Morgana e 

Fátima nos mostram isso em suas falas:  

 

[...] Não tem coisa pior do que tu ter medo de tudo... Ele devasta com a vida da 

gente e se tu não tem ninguém ao redor para te ajudar e sim um monte de gente 

para te criticar, então a gente se isola [...] Às vezes, tenho a sensação que estou 

louca ainda, porque ainda não consigo tomar uma decisão [...]  Só o que me segura 

é eu vir para cá todas às quintas-feiras [...] (MORGANA). 

 

[...] Durante as vivências o que sinto é, primeiro, a superação do medo... é uma 

coisa tão ruim, do pânico... só sabe quem já passou. É o medo da violência, medo de 

que volte o que eu tive há muitos anos atrás... medo do medo.[...](FÁTIMA). 

 

 Portanto, as colaboradoras demonstram mudanças que repercutem na sua 

autodeterminação, elevam o seu autoconhecimento e autonomia para tomar decisões e 

desenvolver habilidades como a compreensão e a consciência sobre as dimensões de sua vida. 

As oficinas de Cuidando do cuidador/resgate da autoestima incentivam uma reflexão do 

usuário sobre si, resgatando suas dores e sofrimentos, instigando-os a serem atores 

transformadores da realidade em que vivem. 
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6.1.2 A repercussão das oficinas de Cuidando do cuidador/resgate da autoestima para a 

vida das usuárias   

6.1.2.1 O resgate da autoestima e o olhar para si 

  

Ao investigarmos as mudanças que as oficinas de cuidado despertaram na vida das 

usuárias, verificamos que as colaboradoras perceberam mudanças significativas, 

principalmente, no âmbito pessoal, consigo próprias. Os discursos apontam que elas passaram 

a cuidar mais de si, a se amar verdadeiramente, a se valorizar a partir do momento que 

começaram a resgatar a sua autoestima, como podemos observar nos tons vitais a seguir: 

 

[...] hoje consigo me olhar no espelho [...] (ARISTELA). 

[...] comecei a me valorizar mais [...] (JACIRA). 

[...] Percebo mudança no cuidar de mim [...] (BIANCA). 

  

A forma como nos sentimos acerca de nós mesmos afeta diretamente todos os aspectos 

da nossa experiência, de maneira que os acontecimentos do cotidiano são determinados por 

quem e pelo que somos. Portanto, a autoestima é a chave para o sucesso ou para o fracasso, e 

é essencial para a nós mesmos e para os outros
25

.      

 Inserido no contexto das práticas alternativas e complementares, o Cuidando do 

cuidador/resgate da autoestima propicia a procura do equilíbrio interno, através da busca do 

eu, de seu entendimento. Essa procura do eu, pode ser compreendida como o retorno do 

indivíduo a si mesmo, descartando as máscaras e dissimulações, fazendo-o refletir sobre quem 

é, o que quer, como está situado no mundo das relações, como esse caminhar ao longo da vida 

influencia no seu modo de ser e de ver o mundo. Esse reencontro interior também pode ser 

retratado nos tons vitais das colaboradoras Morgana e Maria de Fátima: 

 

[...] Agora, eu me olho no espelho e gosto de mim [...](MORGANA). 

 

[...]passei a me cuidar, a me ver mais [...] (MARIA DE FÁTIMA). 

    

A autoestima é uma percepção avaliativa própria, um conjunto de atitudes que cada 

pessoa tem sobre si mesma, uma maneira de ser, em que o indivíduo tem ideias sobre si 

mesmo, podendo ser positivas ou negativas. Uma baixa autoestima implica em favorecer o 

egoísmo, minimizando as relações interpessoais, enquanto que uma autoestima positiva 

reflete em ter mais segurança e confiança sobre si mesmo, em reconhecer qualidades sem 

maiores vaidades, saber admitir limitações, ser aberto e compreensivo, saber estabelecer 
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relações sociais saudáveis, ser crítico construtivo, ser capaz de superar os fracassos e ser 

coerente consigo mesmo e com os outros. Sendo assim, com a autoestima elevada temos a 

tendência a sermos mais afetuosos e cuidadosos com aspectos que consideramos positivos em 

nós e nos outros
59

.          

 É fundamental que os profissionais de saúde também percebam a sua autoestima, uma 

vez que ao desenvolvem relações mais sadias com as pessoas cuidadas, estes são levados a 

uma autorrealização, pois passam a acreditar mais em suas potencialidades e a por propor 

mais motivação no processo de cuidado, considerando que passam a entender que ambos, 

profissional e usuário, são capazes de ir mais além.      

 Para resgatar o verdadeiro sentido do cuidado, faz-se necessário que o homem tenha 

consciência do que ele é, dos seus limites, capacidades e fragilidades, fazendo o exercício da 

autocrítica e autoconhecimento. Esse caminho conduz ao cultivo da espiritualidade, não 

consistindo obrigatoriamente como uma prática de uma determinada religião, mas no sentido 

de promover a solidariedade, a generosidade, a compaixão por si mesmo e pelos demais, 

explorando novos caminhos através da criatividade e sensibilidade 
60

.   

 O cuidar de si constitui um desafio, uma vez que a sociedade atual valoriza aspectos 

como o dinheiro, a beleza, o status, que influencia nas relações humanas, gerando relações 

superficiais e vínculos efêmeros em que o outro tem pouca importância na sua trajetória de 

vida.            

 O constante exercício de cuidar de si, muitas vezes, não é levado em consideração pois 

no seu dia a dia as pessoas se encontram aparentemente bem e saudáveis. Porém, a partir do 

momento que estas pessoas tomam consciência do seu direito de viver e do seu estilo de vida, 

passam a questionar e a valorizar o cuidado de si, que é percebido como essencial para o ser 

humano 
61,62

.           

 A partir dos encontros de Cuidando do cuidador/resgate da autoestima, as 

colaboradoras passaram a refletir e a transformar a percepção que tinham de si mesmas por 

meio do processo de resiliência e empoderamento, percebendo que são capazes de lidar com 

as barreiras da vida, que são merecedoras da felicidade, do cuidado, que existe um equilíbrio 

entre o dar e o receber, entre cuidar mais dos outros e deixar de cuidar de si e que essas 

estratégias e soluções estavam dentro do seu interior, como nos mostram os depoimentos 

seguintes: 

[...] o equilíbrio era o que estava me faltando realmente [...] Eu não estava nem me 

cuidando! Agora me cuido, procuro o médico no caso de problema avançado e 

procuro o cuidado dentro de mim [...]  (MARIA DE FÁTIMA). 
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[...] você vai pro médico e ele te receita remédio e exame e aqui não tem nada 

disso...é busca interior. Umas através de plantas, agulha da acupuntura, de pedras, 

florais...então é um outro lado que podemos buscar dentro de cada um de nós, 

dentro de mim e até dentro da minha casa eu me cuido. [...] (BIANCA). 

[...] Tento buscar o equilíbrio entre o dar e o receber... Então, aprendi a olhar para 

mim, que os problemas cada um tem que resolver [...] Eu que tenho que estar forte 

para mim! [...] (FÁTIMA). 
 

 Branden
25

 afirma que desenvolver a autoestima está relacionada com a convicção de 

que somos merecedores da felicidade, que somos capazes de viver, logo, somos capazes de 

enxergar a vida com mais confiança e otimismo, o que, por sua vez, favorece a 

autorrealização. A autoestima é uma experiência íntima, que reside no cerne do nosso ser, é o 

que o indivíduo pensa e sente sobre si mesmo.      

 A autoestima positiva pode ser compreendida como uma conquista espiritual, ou seja, 

como uma evolução da consciência, como uma autoafirmação da consciência que confia em 

si. Portanto, ninguém pode gerar essa experiência a não ser o próprio indivíduo. Infelizmente, 

existem inúmeras pessoas que buscam a autoestima e a autoconfiança em todos os lugares, 

menos dentro de si e por isso fracassam em sua busca
25 

.    

 Nesta perspectiva, uma baixa autoestima pode conduzir a infelicidade quando o 

indivíduo nutre sentimentos de incapacidade, quando não acredita em seu potencial e tudo se 

torna ameaçador. Quanto maior a autoestima, maior a probabilidade de manter relações 

saudáveis com os outros, tratando-os com respeito e benevolência, considerando que respeitar 

o próximo também contribui para o autorrespeito. Quanto maior a autoestima, mais criat ivas e 

alegres as pessoas serão, encontrando felicidade pelo simples fato de despertar pela manhã, 

valorizando mais a natureza e o próprio corpo. A colaboradora Maria de Fátima destaca isso: 

 

[...] Não enxergava a natureza do modo como enxergo hoje [...] a beleza da vida e 

antes eu não estava mais dando atenção para isso [...] E hoje não. [...] Quando meu 

marido está explodindo eu chamo muita atenção dele “Agradeça a Deus, veja que 

beleza, que dia maravilhoso! Olhe o sol aí brilhando...”. [...] O dia para mim é 

tudo, porque nós estamos aqui vivos e perfeitos [...] (MARIA DE FÁTIMA). 

 

 A autoestima também está relacionada, por exemplo, com o fato de a pessoa se olhar 

diante do espelho e fazer o exercício de se observar. Provavelmente, esta pessoa encontrará 

alguma parte ou aspecto do corpo/imagem próprio que lhe desagrade. Todavia, é importante 

que este indivíduo continue este exercício por mais alguns momentos, até se permitir a refletir 

que é um ser que possui imperfeições, mas que é capaz de se aceitar como é, o que levará a 

sua consciência a relaxar a fim de se sentir mais confortável consigo mesmo.  
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Este exercício está relacionado com o pilar da autoaceitação, pois vivenciando essa 

relação entre autoestima e se aceitar como é, pode-se compreender que, uma vez a mente 

aceitando e honrando o que vê está, automaticamente, aceitando e honrando a si mesma. 

Perceber isso foi uma das mudanças mais significativas para a colaboradora Morgana: 

 

[...] Uma coisa que para mim mudou muito é me olhar no espelho. Impressionante! 

Consigo me olhar no espelho e gostar de mim... que há muitos anos que olho no 

espelho e não me acho bonita. Não é bonita de ser linda, entende? Agora, eu me 

olho no espelho e gosto de mim [...] (MORGANA). 

 

 A partir do pilar da autoafirmação, é importante considerarmos os pensamentos, ações 

e sentimentos para compreender que o indivíduo não está no mundo para corresponder às 

expectativas dos outros, ou seja, nutrindo a confiança e a segurança, e entendendo quem é, a 

pessoa passe a ser capaz de expor o que pensa e o que sente, mesmo que isso desagrade a 

outras pessoas. As vivências terapêuticas são importantes porque trabalham com esses pilares, 

e uma dessas vivências é citada pela colaboradora: 

[...] Algumas perguntas agora não vêm na memória, mas uma foi essa “Quando tu 

se olha no espelho, quem é que tu vê? É a Morgana ou é a Maria? É a pessoa que 

você gosta? Sim ou não?” Foi a pergunta que gravei muito [...] E foi assim que 

comecei olhar para dentro de mim, comecei a puxar coisas que gostava em mim[...] 

(MORGANA). 

 O aquecimento citado acima, “Quem sou eu”, possibilita um mergulho do indivíduo 

dentro de si, ajudando-o a ampliar o conhecimento que tem sobre sua pessoa, refletindo sobre 

o que pensa, o que sente e como age consigo e com o outro. Nesta vivência, é perceptível que 

o indivíduo encontra algumas respostas já conhecidas, e outras ainda não conhecidas, 

considerando as perguntas: “Quem é você? Qual a sua dor, o seu sofrimento? O que você tem 

feito da sua dor, suas dificuldades? Só sofrido ou crescido? O que você tem feito por você e 

para você? Você é o que você quer ser ou aquilo que os outros querem que você seja?”. 

 Neste sentido, a Medicina oriental enfatiza que vida não é uma coisa, e sim um 

processo, e que a maneira de atingir a vida é estando fluindo, vivo, jorrando com ela. Assim, 

buscar o significado da vida em alguma filosofia, teologia ou dogma não será próspero, pois a 

vida não está em algum lugar esperando pelo ser humano, e sim acontecendo dentro dele, no 

aqui e agora. Ressalte-se ainda, que ao indagar ‘o que eu quero?’, a pergunta fundamental a 

ser feita é ‘quem é você?’, pois a partir disso as coisas podem ficar mais claras quanto aos 

objetivos, desejos e interesses
63

.        

 Para descobrir suas verdades, as usuárias fazem uma viagem na sua trajetória de vida, 
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nos seus valores, na sua cultura, no seu projeto de futuro, e, através disso, as falsas imagens 

sobre si são descobertas e reveladas gradativamente ou de uma só vez, despertando a reflexão 

do indivíduo sobre o seu lugar no mundo e a sua capacidade de conceber transformações
64

.

 Essa ação reflexiva conduz a pessoa de volta para ela mesma, ajudando a compreender 

e conhecer como ela está na vida, mantendo um diálogo individual. Esse “olhar para si” 

constitui um achado importante neste estudo, pois as usuárias passaram a se cuidar mais, a 

valorizarem-se, a resgatar sua autoestima, seus valores culturais, suas competências e 

habilidades. As colaboradoras Fátima e Maria de Fátima nos falam um pouco sobre isso:  

[...] O que me chamou atenção também foi olhar para dentro mim, dizer que eu me 

amo... antes eu não parava para pensar, fazia tudo pelos outros, não tinha limites 

[...] foi o olhar para mim, para dentro de mim que encontrei aqui. Eu só via o outro, 

nunca olhei para mim... Nada! [...] (FÁTIMA). 

[...] Depois que eu entrei aqui, noto que passei a me cuidar mais, a me ver mais, a 

ler meu interior [...](MARIA DE FÁTIMA). 

Dessa forma, as usuárias sentem o movimento de descoberta de si através dos 

encontros com as pessoas que proporcionam trocas intersubjetivas em que o ‘eu’ pode 

encontrar coisas suas no outro que estão esquecidas em si. Cuidar de si é uma maneira de o 

ser humano se estruturar, de entrar em sintonia consigo e com o mundo. A prática do cuidado 

de si sofre influências sociais, culturais, ambientais e até mesmo de formação profissional do 

indivíduo. É importante destacar que, o modo como a pessoa demonstra o cuidado para 

consigo e para com o outro revela o ser humano que é, pois se o cuidado de si é inexistente, a 

pessoa pode desestruturar-se, prejudicando a si mesma e, eventualmente, àquilo ou àquele que 

a ela estiver relacionado
65. 

O cuidado possibilita aos usuários refletirem sobre si mesmos, seus sentimentos, suas 

atitudes, suas decisões, suas escolhas, que repercutem em sua vida e nas suas relações com o 

outro. No momento em que conhecem melhor a si mesmos, conseguem ter um melhor 

cuidado de si, o que, por sua vez, reflete no melhor cuidado com o outro, pois é cuidando do 

outro que também estamos cuidando de nós mesmos: o outro é o espelho do indivíduo.

 Foucault
21

 ainda afirma não ser possível cuidar de si, sem se conhecer, pois o cuidado 

de si torna-se coextensivo a vida, e o ser por inteiro deve ser cuidado ao longo da vida, sendo 

a prioridade do sujeito voltar-se a si mesmo. A expressão “retorno a si mesmo” é utilizada 

como “ponto de partida, a origem” e, desse modo, significa liberar-se, ser autêntico na busca 

incessante do eu. Sendo assim:  
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[...] é preciso ir em direção ao eu como quem vai em direção a uma meta. E esse não 

é mais um movimento apenas dos olhos, mas do ser inteiro que deve dirigir-se ao eu 

como único objetivo. Ir em direção ao eu é ao mesmo tempo retornar a si: como 

quem volve ao porto ou como um exército que recobra a cidade e a fortaleza que a 

protege [...] (FOUCAULT, 2010, p.192). 
 

É essencial compreender que a relação de cuidado é dialética. Tal relação é tecida 

dinamicamente entre os profissionais de saúde e os usuários em que o cuidado do outro é 

também um cuidado de si. Ao cuidar e atender as necessidades do outro, o trabalhador 

também estabelece um estado de união consigo, favorecendo um processo de troca entre 

cuidador e ser cuidado. 

Participando do grupo Cuidando do cuidador/resgate da autoestima, os profissionais 

compartilham e refletem sobre as estratégias de enfrentamento de conflitos e crises que 

foram utilizadas em sua vida, a partir do momento em que conseguiram redimensionar o seu 

sofrimento. Neste contexto do despertar para a resiliência e empoderamento, percebemos 

que os usuários foram trabalhando suas fragilidades, transformando suas tristezas, o medo, a 

ansiedade, as perdas, em potencialidades, resgatando sua autonomia, seus valores, sua 

capacidade de ser e estar no mundo frente aos problemas. Podemos observar isso nas 

seguintes falas: 

[...]Antes eu era uma pessoa fraca, muito fraca. Hoje sou uma pessoa bem mais 

forte, penso positivo, analiso o que eu quero e o que não quero [...] (ARISTELA). 

 

[...] Antigamente, não conseguia falar, porque era uma dor tão grande até para 

abrir a boca para falar. Hoje, não... já consigo lidar com os meus medos de 

maneira diferente e com mais coragem para encarar [...] (MORGANA). 
 

[...] Aprendi a vivenciar isso também, que mesmo nas coisas ruins, estou 

procurando tirar coisas boas, sem ver apenas o lado trágico das coisas [...]E 

comecei a descobrir o meu potencial e ver que tenho muitas coisas boas que eu não 

valorizava. Eu sou importante! Tenho minhas falhas, e posso transformar as 

tristezas em alegrias [...] (FÁTIMA). 

 

[...] Antes eu chorava muito, era um desespero... Hoje consigo encarar as coisas 

com mais facilidade [...]  Lembro dos entes queridos que perdi, mas converso sobre 

tudo isso e sinto uma saudade, [...] uma coisa boa que não me machuca e, muitas 

vezes, sentindo a necessidade de sorrir diante daquilo. Aquelas pessoas jamais vão 

ser esquecidas, mas vão sempre permanecer dentro de mim, agora de maneira 
diferente [...] (MARIA DE FÁTIMA). 

O retorno da pessoa ao seu ser original, no processo de autoconhecimento, pode ser 

observado a partir do momento em que ela se defronta com o que pensava que era, com o que 

tinha internalizado, como pensamentos e sentimentos sobre ela mesma. Esses preceitos 

encontrados, muitas vezes, são tidos como noções equivocadas a respeito de si mesmo, pois 
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propõem a ideia de que a pessoa não é capaz, que está sozinha, que não é amada, que não tem 

valor, etc. 

 É neste sentido que a percepção de si, a busca do eu, faz com que o indivíduo reflita 

sobre quem verdadeiramente ele é, valorizando sua história de vida, percebendo-se enquanto 

ser capaz que possui valores essenciais, identidade e projeto de vida
64

.   

Em contrapartida, a falta de autoconhecimento atrelada à ideia de que não é capaz de 

transformar a sua realidade, faz com que, muitas vezes, o indivíduo de desencontre de si 

mesmo, quase que perdendo a conexão com o seu eu interior, seu ritmo interno, suas reais 

necessidades e vontades 
66

.         

 É importante estabelecer relações de si para consigo em que o sujeito tome a si mesmo 

como objeto de conhecimento, que através das relações possa transformar-se, purificar-se e 

promover a própria salvação. Assim, o sujeito encontra sua singularidade e a valorização de 

si, pois não é possível cuidar de si sem se conhecer
21

.     

 Nesta perspectiva, da valorização do autoconhecimento como estratégia de 

transformação pessoal e social, as oficinas de Cuidando do cuidador/resgate da autoestima 

despertam mudanças que influenciam no modo de enxergar e perceber a realidade, 

possibilitando o conhecimento das habilidades e capacidades do ser humano que refletem em 

transformações em seu dia a dia, seu comportamento, atitudes e escolhas.   

 Foucault 
21

 se importou com a subjetividade do ser humano, e adotou a perspectiva de 

que os indivíduos poderiam tomar conta de sua própria constituição de sujeito a partir do 

momento que olhassem para si, investigando e compreendendo o mundo no qual estão 

inseridos, produzindo sua subjetividade e entendendo como se tornaram o que são.

 Infere-se que é importante a necessidade de o profissional de enfermagem conhecer a 

si mesmo, possibilitando o despertar para a consciência do cuidado multidimensional que 

envolve a si e ao outro, em detrimento de um cuidado prestado como uma tarefa robotizada, 

tecnicista.          

 Pinheiro
67

 refere-se a necessidade de associar a resiliência à importância e dimensão 

acerca de um acontecimento dado pelo indivíduo ou grupo, ou seja, a capacidade de reagir de 

uma pessoa resiliente está diretamente relacionada ao significado interpretado por ela da 

situação de sofrimento vivenciada. O apoio emocional, as atividades grupais e a rede solidária 

são elementos que manifestam sentimentos de pertença, acolhimento, sensação de ser 

cuidado, que consequentemente despertam a resiliência.     

 As oficinas de cuidado também propiciaram o resgate da autoestima por meio do 
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autoconhecimento, que por sua vez, possibilita a superação de entraves a partir do momento 

em que os indivíduos se encontram mais conscientes de si, que reforçam o que tem de belo e 

positivo. Assim, passam a se valorizar e a acreditar mais em si, repensando sua visão de 

mundo, reencontrando-se consigo mesmos, refletindo sobre suas dimensões subjetivas para 

conhecerem a si mesmos e aprofundarem o conhecimento da sua própria história de vida. Esse 

mergulho em busca do “eu” e a valorização a partir do autoconhecimento pode ser observado 

na fala das colaboradoras:  

[...] Quando eu não conhecia o resgate da autoesima, ia logo para tristeza [...]. Se a 

tristeza passava um dia, hoje não chega a passar meio dia, sabe por quê? Porque 

vou trabalhando meu eu, os vários “eus” que nós temos e vou lembrando de quando 

eu era criança. Trabalhamos muito isso, o resgate da criança! [...] (BIANCA). 

 

[...] comecei a me valorizar mais [...] Essa Jacira de hoje, ela devia ser de 30 anos 

atrás! Ai como eu tinha ganhado mais na minha vida! [...] (JACIRA). 

[...] tenho que olhar para mim, me olhar e achar que sou capaz! Meu problema é 

que perdi tanto minha autoestima, que tinha a sensação que já não era capaz de 

nada, de nada... Perdi a vontade de fazer tudo, de olhar as coisas de outra forma, 

porque só via com lado negativo, e que nada dava certo e que nada era possível [...] 

estou vendo que não é mais assim [...] (MORGANA). 

 

Infere-se, portanto, que a participação nas oficinas de resgate da autoestima acarretou 

uma transformação na vida dessas usuárias a partir do momento em que possibilitaram 

suscitar os valores e competências desses indivíduos, reconhecendo a integralidade do ser 

humano, fazendo com que a pessoa acredite no seu potencial e no potencial do outro, 

percebendo-se um ser humano melhor, despertando para o autoconhecimento e poder 

resiliente. Dessa maneira, o Cuidando do cuidador/resgate da autoestima propõe um resgate 

do cuidar em sua essência.         

 O processo de autoconhecimento permite reconhecer a integralidade do ser humano, 

resgatando sua autoestima e tornando-o um ser resiliente, possibilitando que o indivíduo 

entre em contato com o seu íntimo, revisitando sua história de vida e reconhecendo seu lugar 

de protagonista nela. É importante que os facilitadores das oficinas, através das dinâmicas, 

músicas, danças e vivências terapêuticas despertem nos usuários lembranças que suscitem o 

seu valor, que lembrem quem ele é, pois, ao fazer isso, possibilitando que o indivíduo 

retome suas forças a partir de si mesmo, seu ânimo, seu rumo na vida. O resgate da criança, 

citado pela colaboradora Bianca, é uma das importantes vivências trabalhadas durante as 

oficinas de cuidado, uma vez que desperta lembranças nos participantes, relembrando sua 

infância, ajudando a compreender que a criança de outrora influencia no estágio atual de 

vida, revelando sua ferida e sua pérola.       

 Barreto
24

 aponta que é importante entender a criança que fomos como o primeiro 
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mestre de sabedoria e a família como a primeira escola, permitindo um processo reflexivo 

sobre a consciência do papel de cuidador que ao interpretar as pérolas que surgem como 

resposta às agressões da vida, convida-os a transformar o sofrimento em energia reparadora.  

Lazarte
68

 afirma que o conceito de si começa a emergir, de uma forma positiva, 

quando a pessoa começa a se perceber como alguém que enfrentou e venceu muitas batalhas 

na vida, que poderiam tê-la quebrado ou desviado de seu caminho. Podemos observar isso 

no recorte narrativo da colaboradora Fátima: 

[...] Um dia desse peguei uma agenda e disse “Não acredito que passei por 

isso.”Várias vezes deu vontade de queimar, que não quero que ninguém leia, mas 

ao mesmo tempo eu digo “não” para a tristeza, para o sofrimento... Porque vejo o 

quanto eu fui forte, o quanto superei sem passar para minha família. Tentativa de 

suicídio... Meu Deus! Mas eu sou muito forte [...] (FÁTIMA). 

 

Procuramos saber também das usuárias, de que maneira as oficinas de cuidado 

influenciavam a sua vida, as suas relações, o seu dia a dia. É importante conhecer as 

repercussões da formação na vida dessas pessoas, pois como afirma Barreto
24

, esse é um 

exercício de prevenção do adoecimento mental, que ajuda na promoção da saúde. Sendo 

assim, identificamos uma melhor compreensão de si e do outro, refletindo uma transformação 

nas relações humanas, favorecendo o fortalecimento de vínculos, construindo relações mais 

saudáveis com a família, amigos, no trabalho, consigo próprio. Esse trabalho do resgate da 

autoestima permite aos participantes rever e refletir a complexidade das inter-relações que o 

ser humano mantém, ampliando o processo de cuidado a si e ao outro.   

 As narrativas revelaram também que as dinâmicas e vivências terapêuticas 

possibilitaram aos colaboradores (re)significar situações em seu dia a dia, no que se referem 

às relações que se estabelecem no seu espaço do vivido e nas relações familiares, no trabalho, 

com amigos, como apontam os depoimentos a seguir:  

[...] ajudou a ampliar o meu olhar, saber que não é só aquele mundo...que ajudar 

não é só para aquelas pessoas que eu queria, mas é ajudar por completo! Ajudar 

amplamente, ajudar sem saber a quem [...] percebi que existem outras formas de 
ajudar: com o olhar, com a palavra, um abraço, um carinho [...] (BIANCA). 

[...] A minha paciência, flexibilidade e compreensão com o outro melhorou [...] 

(MARIA DE FÁTIMA). 

 O Cuidando do cuidador/resgate da autoestima impulsiona a corresponsabilidade na 

busca de novas alternativas existenciais e promove mudanças envolvendo o acolhimento 

respeitoso, formação de vínculos e empoderamento das pessoas. Nesse viés, tem também se 

revelado para os gestores de saúde e comunidades como um instrumento estratégico, 

favorecendo a efetivação do SUS.         

 Quando um ser humano se olha no espelho vê sua imagem refletida, a partir de sua 
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percepção individual, mas é a partir do momento em que olha para o outro de maneira aberta 

e reflexiva, que se pode ter a compreensão do outro sobre nós, provocando desta maneira, a 

dependência de um constante encontro com o outro para que se possa estar sempre em 

processo de descoberta de “outro eu mesmo”, que é histórico, temporal e intencional
69

. 

 Para os profissionais de saúde, essas oficinas de cuidado podem contribuir e facilitar o 

estreitamento de vínculos com os usuários, com o desenvolvimento da habilidade em lidar 

com a subjetividade de cada um, podendo oferecer um cuidado integral e mais humanizado, 

um espaço de acolhimento, fala e escuta. Nesta perspectiva, as oficinas Cuidando do 

cuidador/resgate da autoestima promovem um espaço para o cuidador, de fato, cuidar-se, 

perceber e refletir como está na vida e como está envolvido no mundo das relações, consigo e 

com o outro.           

 Na situação cotidiana, o homem depara-se com o momento do inter-humano, num 

cenário em que o sujeito se defronta efetivamente com o outro. Tem-se essa relação na atitude 

dialógica em que há o reconhecimento de que entre ambos existe a possibilidade do 

comunicar-se como seres humanos e que necessitam um do outro.    

 Ao destacar que a relação humana é fundamentalmente dialógica, se expressa que a 

condição de possibilidade da relação eu-tu é a reciprocidade, ou seja, a relação implica em um 

intercâmbio, em que um pode modificar o outro e vice-versa. A reciprocidade é a chave 

indicativa de que o encontro afeta os sujeitos nele envolvidos, pois é no encontro que se 

estabelece uma verdadeira troca entre os integrantes do diálogo. 
30

   

 Caracteriza-se, portanto, como um espaço que contribui para a promoção da saúde 

mental, que valoriza as histórias de vida dos integrantes, suas emoções e sentimentos, suas 

crenças e valores, conduzindo para percepção própria do indivíduo em seus aspectos físico, 

mental e espiritual, promovendo o bem-estar, além de ampliar o seu olhar para a descoberta 

de novas potencialidades na vida, e dentro do seu processo de trabalho, por meio do 

autoconhecimento e empoderamento. 

  

6.1.2.2 Cuidando do cuidador/resgate da autoestima: um espaço de partilha, vínculo e 

acolhimento 

 À medida que expõem suas dificuldades e relatam sobre as estratégias adotadas para 

superá-las, as usuárias possibilitam aos outros participantes construir e suscitar habilidades 

para encarar seus problemas, pois passam a perceber que outras pessoas também vivenciaram 

a mesma situação ou até mesmo problemas maiores, favorecendo o resgate da sua autonomia, 
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da sua identidade como um ser capaz de lidar com os conflitos sem se desestruturar. Isso 

oportuniza um sentimento de união que promove o aprendizado por meio da experiência do 

outro, permitindo que haja um maior reconhecimento do sujeito. Podemos perceber isso nos 

discursos a seguir:  

[...] comecei a perceber que as outras pessoas tinham problemas iguais aos meus ou 

talvez, até pior! E vivendo assa experiência fui escutando [...] (MARIA DE 

FÁTIMA). 

 

[...] me sinto bem porque as pessoas que estão ali tem problemas, infelizmente, mais 

sérios que os meus e é impressionante que elas te dão apoio [...] (MORGANA). 

 

        Um achado importante apontado pelas entrevistas foi o apoio encontrado no grupo. 

Por meio do apoio e do acolhimento, as colaboradoras passam a se sentir seguras para falar 

sobre suas inquietações, pois são acolhidas pelo grupo, percebendo que não estão sozinhas 

nessa caminhada. Isso favorece a construção de uma rede solidária em que os usuários 

manifestam o sentimento de pertencimento, na valorização e respeito as diversidades, 

resgatando sua autoestima e a confiança em si e no outro, bem como a solidariedade ao 

próximo, como podemos perceber nos relatos a seguir: 

[...] o resgate da autoestima nos mostra isso, que mesmo nos momentos bem difíceis 

[...] você não está sozinho [...] (BIANCA). 
 

[...] Encontrei nesse grupo e continuo encontrando o amor, dedicação, muitas 

palavras para resgatar realmente a autoestima que eu tinha perdido... Eu acho que 

encontrei saúde, o equilíbrio para minha mente, que eu não conseguia mais pensar 

em nada [...] (ARISTELA). 

 

[...] Encontrei nesse grupo muita paz e descobri que nunca estou sozinha [...] na 

caminhada sempre tem alguém por perto, alguém que lhe apoia, que dá um bom 

dia, um boa tarde [...](MARIA DE FÁTIMA). 

 

[...] vi tanta solidariedade entre os amigos e entre a facilitadora [...] E eu comecei a 

me sentir melhor, fui perdendo o medo [...] (JACIRA).  
 

[...] Eu me sinto segura, porque tenho alguém que posso contar [...] (FÁTIMA).  

 

[...] eu desabafei muita coisa que tava entalada na minha garganta e  até disse na 

frente de todas elas “Graças a Deus que eu estou aqui.” Porque só agora consigo 

falar [...] (MORGANA). 

 

 Esse espaço de acolhimento para o sujeito que sofre permite que ele possa expressar 

suas emoções sem medo de ser criticado ou julgado, propiciando o alívio do sofrimento, a 

valorização das competências do indivíduo e o fortalecimento dos vínculos. Podemos 

constatar isso nos seguintes depoimentos: 
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[...] Eu não perco uma quinta-feira, porque aqui é o único lugar que me sinto 

segura, sem críticas, sem nada. Eu me sinto eu [...] Posso chorar e não sentir culpa 

e isso é muito bom! [...] (MORGANA). 

 

[...] O que me chama atenção no grupo é perceber que todas precisam uma das 

outras, que não podemos viver sozinhos e isso foi o que me deu coragem...saber que 

um precisa do outro [...] (ARISTELA). 

 

[...] Eu digo que criamos uma família a parte, um vínculo![...] É alguém para 

compartilhar, alguém que te abrace, que te deixa chorar sem perguntar por que, é a 

confiança, a segurança que facilitadora passa, que eu sei que ali posso contar meus 
problemas, chorar se for preciso e ter a confiança [...](FÁTIMA). 

 

 O Cuidando do cuidador/resgate da autoestima impulsiona a busca de novas 

alternativas existenciais e promove mudanças apoiadas em atitudes básicas no fazer em saúde, 

como o acolhimento, formação de vínculos e empoderamento. A construção dos vínculos 

fortalece o convívio comunitário, levando a comunidade e seus indivíduos a identificarem e 

resgatarem seus valores, produzindo transformações nas práticas de saúde. 

 Corroborando com Barreto
24

 vínculo é tudo aquilo que liga os indivíduos entre si, e 

estes às suas crenças, aos seus valores e a sua cultura, conferindo-lhes identidade e sentimento 

de pertença. Ayres
70

 aponta que o vínculo refere-se a algumas práticas e atitudes essenciais 

para a realização do cuidar, o qual compreende em abrir mais espaço reconhecendo os 

usuários como verdadeiros sujeitos e não como objetos de intervenção, além de promover 

também um efetivo envolvimento de profissionais, usuários e comunidades no processo de 

cuidado. O autor defende que é fazer mais e melhor do que já sabemos fazer, porém fazendo 

de uma forma diferente ou compreendendo de outra forma esse fazer, a partir do momento 

que revemos a ideia de sujeito. É pensar em vínculo como construção de oportunidades de 

encontros capazes de favorecer intersubjetividades ricas e plurais. É a produção do vínculo a 

verdadeira fonte da responsabilização mútua pela produção do cuidado.   

 O vínculo envolve afetividade, ajuda e respeito e é constituído pela aproximação entre 

usuário e trabalhador da saúde, ambos com necessidades, intenções, razões e sentimentos, 

bem como habilidades e expectativas diferentes. Assim, o usuário busca assistência, seja 

física ou emocional, junto ao profissional pretensamente capacitado em sua totalidade para 

atender e cuidar da(s) causa(s) de sua(s) fragilidade(s).     

 Neste sentido, o vínculo é uma tecnologia leve de cuidado indispensável no trabalho 

desenvolvido pelos profissionais na ESF, pois possibilita a construção de laços de confiança, 

de corresponsabilidade e compromisso entre os profissionais, usuários e comunidade. 

 Campos 
71

 retrata que a formação do vínculo favorece a participação do usuário no seu 

processo saúde/doença, ampliando a eficácia das ações de saúde e afirma que não há vínculo 
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sem que o indivíduo seja reconhecido na condição de sujeito que fala, que julga e que tem 

desejos.           

 Dessa maneira, o vínculo é fundamental nos serviços de saúde, pois proporciona ao 

usuário exercer seu papel de cidadão, conferindo-lhe maior autonomia no que se refere a sua 

saúde, tendo seus direitos de argumentação e de escolhas respeitados, ao mesmo tempo que 

permite ao profissional conhecer o usuário para colaborar no processo de promoção da saúde 

e redução de agravos
72

.        

 Observa-se que a rede de saúde, muitas vezes, implanta a noção de vínculo como a de 

conhecer as pessoas e seus problemas, portanto, não se refere ao vínculo com a possibilidade 

de autonomização do usuário, nem com sua participação na organização do serviço. Sendo 

assim, defende que o vínculo deve ser extensivo a toda a equipe de saúde a fim de que se 

concretize no trabalho vivo em ato, sendo possível atender as reais demandas e necessidades 

no trabalho em saúde.          

 É importante destacar que outros elementos acabam dificultando o estabelecimento do 

vínculo entre os profissionais da ESF e o usuário, como por exemplo, a forma de acolher o 

usuário, o acesso ao serviço e aos profissionais, o tempo de permanência e rotatividade desses 

profissionais da equipe no território, assim como uma alta demanda centrada em um único 

profissional ou centrada apenas na finalidade de conseguir alcançar as metas propostas. 

Percebe-se, muitas vezes, que no modo de implementação do PSF ainda está presente o 

comportamento de profissionais enraizados no modelo assistencialista, centrado na doença, 

não levando em consideração o contexto em que o usuário se encontra, caracterizando uma 

assistência baseada em consulta, exames e medicamento, em detrimento dos valores propostos 

dentro da ESF que são o vínculo, solidariedade, acolhimento e corresponsabilidade. 

 Acolher não significa a resolução completa dos problemas referidos pelo usuário, mas 

sim uma atenção dispensada na relação, a qual envolve a identificação das necessidades, a 

escuta, a valorização de suas queixas. Apesar do reconhecimento da importância do 

acolhimento, este ainda é associado à sala de espera, o que demonstra que é limitado ao 

momento de repasse de informações, como mais uma atividade dentro da unidade. 

 Desse modo, corroboramos com Beck e Minuzi
73

 quando destacam que o acolhimento 

assume a condição de reorganizador do processo de trabalho, ampliando e qualificando o 

acesso dos usuários, humanizando o atendimento, não se restringindo a uma triagem 

qualificada ou a uma escuta interessada, possibilitando uma maior resolutividade por meio da 

equipe de saúde em reduzir a centralidade das consultas médicas.    
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 O acolhimento é uma proposta direcionada para a melhoria das relações dos serviços 

de saúde com os usuários. Nessa proposta estão envolvidas as “duas pernas” fundamentais: 

uma ética e política, em que se pretende melhorar a postura dos profissionais com os usuários; 

e a outra, de gestão e de modelo assistencial, que visa facilitar o cuidado interdisciplinar, 

melhorando o acesso e a oferta dos serviços
74

.     

 Como uma tecnologia leve de cuidado, o acolhimento permite que as necessidades 

sentidas pelos usuários sejam trabalhadas pelas equipes dentro da ESF com o objetivo de 

proporcionar a resolubilidade para as reais exigências de saúde, levando em consideração a 

subjetividade e dignidade dos usuários. Neste estudo, as colaboradoras relataram que se 

sentiram muito acolhidas no serviço de saúde e isso favorece o estabelecimento de uma 

relação de confiança e respeito, como nos mostram os relatos seguintes: 

[...] desde o ambiente, os funcionários que acolhem a gente de uma maneira! 

Aquele abraço, o olhar, isso é tão importante, tão importante! Então tudo isso foi o 

que me resgatou [...] (FÁTIMA). 
 

[...] eu encontro no grupo, toda segunda-feira, essa mesma acolhida, o mesmo 

afeto... é muito bom! [...] me sinto acolhida do início ao fim [...] (BIANCA). 

 

[...] Fiquei desnorteada e perdendo o sentido da vida, achando que a vida não tinha 

mais sentido pra mim [...] e foi quando eu vim, fui acolhida e para mim foi tudo [...] 

(MARIA DE FÁTIMA). 

  

 Nesta perspectiva, os encontros de Cuidando do cuidador/resgate da autoestima 

trabalham com tecnologias leves de cuidado, por meio do fortalecimento dos vínculos, 

contribuindo com a melhoria das relações no processo de transformação pessoal em que as 

experiências de vida compartilhadas funcionam como propulsoras em vista do 

empoderamento e resiliência do sujeito cuidado.       

 Através das dinâmicas e vivências terapêuticas, os usuários procuram identificar os 

problemas e buscar soluções, maneiras e estratégias para superar os conflitos e inquietações, 

saindo fortalecidos a cada encontro. Dessa forma, há um fortalecimento do poder resiliente 

presente em cada um e empoderamento das pessoas vislumbrando a autonomia individual.

 Guimarães
9
 aponta que a capacidade de superar as dificuldades permite aos indivíduos 

construir um corpo de conhecimentos, suscitando seus recursos e habilidades que os tornam 

especialistas naquele problema. Todos são corresponsáveis na busca de soluções, na 

superação dos desafios do cotidiano e na construção de uma vida solidária, o que, por sua vez, 

promove ações positivas no contexto da saúde mental, refletidas em aspectos de 

empoderamento e na melhoria da qualidade de vida.     
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6.3 Práticas de cuidado utilizadas como ferramentas fortalecedoras da promoção da 

saúde 

Entre outras contribuições, as usuárias também encontraram nessas oficinas 

possibilidades e práticas de cuidado que lhes ajudam a trabalhar não apenas seus aspectos 

físicos, mas também emocionais e espirituais, favorecendo um cuidado integral, incentivando-

as a participarem ativamente do seu processo de cuidado. Em suas narrativas, as usuárias 

relataram que conseguiram incorporar em seu dia a dia algumas das práticas de cuidado 

trabalhadas no grupo. Entre as principais práticas de cuidado adotadas pelas usuárias, após a 

inserção no grupo, estão os exercícios respiratórios, a meditação e a automassagem. 

 As técnicas de relaxamento têm suas origens na Índia antiga, ligadas ao Yoga, uma das 

mais famosas escolas do hinduísmo, tendo como objetivo contribuir para alcançar a harmonia 

do ser e a concentração do pensamento. Tais técnicas podem ser utilizadas para aliviar e 

diminuir tensões e dores, podendo favorecer a redução do consumo de medicamento 

analgésico e psicotrópico, contribuindo, desta maneira, para a melhoria da qualidade de vida 

dos indivíduos75.         

 Alguns estudos
76, 77 

 evidenciaram que o uso de técnicas de relaxamento contribui para 

a redução dos sintomas de stress e ansiedade. Diante dos resultados positivos, as técnicas de 

relaxamento podem ser consideradas como alternativas viáveis para a prevenção do 

adoecimento, visto que são, em geral, de fácil execução e adaptáveis a rotina, muitas vezes, 

atribulada de muitos profissionais e usuários. 

Dentre as práticas de cuidado utilizadas durante o desenvolvimento das oficinas, que 

visam à promoção da saúde, e que podem auxiliar na redução do stress e ansiedade, 

encontram-se o relaxamento, a meditação, o alongamento, os exercícios respiratórios, o 

incentivo à prática de atividades físicas e alimentação saudável, dentre outras. Foi possível 

perceber que, durante o desenvolvimento de tais práticas na oficina de cuidado, as usuárias 

buscaram participar de maneira ativa a fim de trabalhar as fontes de tensão, além de 

experimentar o próprio corpo durante os movimentos, reconhecendo durante a partilha, os 

benefícios que tais práticas podem trazer para a sua vida.    

 Constituindo uma modalidade das técnicas de relaxamento, os exercícios respiratórios 

são utilizados há milhares de anos, principalmente entre as civilizações orientais. Sendo, 

muitas vezes, inconsciente para muitos, a respiração é um ato fundamental a vida, e, realizada 

de maneira adequada por meio dos exercícios respiratórios, poderá constituir-se como um 

instrumento eficaz contra o stress, a depressão, a ansiedade, a tensão muscular, a irritabilidade 
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e a fadiga. A respiração possui também uma forte ligação com o estado emocional, portanto, 

estar atento a respiração possibilita tornar conscientes fatores da personalidade que podem 

estar inconscientes, como por exemplo, a agitação e a ansiedade
78,79

. A colaboradora Bianca 

passou a trabalhar a sua respiração ligada ao seu estado emocional, como podemos observar a 

seguir: 

[...] quando estou com raiva, eu respiro [...] Quando estou com vontade de chorar e 

vendo que vou cair numa tristeza, eu vou e faço a respiração, tiro a minha mente 
daqueles pensamentos que vão me levar para baixo [...](BIANCA). 

 Sendo assim, a respiração é compreendida uma das únicas funções orgânicas que 

podemos controlar e colabora diretamente para organizar o corpo, uma vez que através dela 

consegue-se dominar melhor os sentimentos, possibilitando assim, pensar e refletir com mais 

clareza. É importante perceber e exercitar a respiração, pois é uma maneira de estar mais 

conectado ao presente, potencializando a concentração, ajudando a lidar com situações de 

conflito, refletindo em uma melhor qualidade de vida.     

 Seguindo o contexto da medicina oriental, Osho
57

 defende que a respiração é vida, 

porém as pessoas a ignoram, não lhe prestam nenhuma atenção. A respiração está 

constantemente interligando o indivíduo com o seu corpo, limpando os canais energéticos, 

abrindo espaço a manifestação da alma, do verdadeiro eu, pleno e vital.  As usuárias Maria 

de Fátima, Jacira e Fátima falam um pouco sobre a adesão aos exercícios respiratórios a 

seguir:   

[...] Faço a respiração e então consigo bloquear tudo que quer me atingir [...] 
(MARIA DE FÁTIMA). 

[...] estou aprendendo a respirar, a fazer um tipo de exercício que serve pra minhas 

veias, para minha circulação. Eu fiz e vou fazer todo dia agora. [...] (JACIRA). 

 

[...] aprendi a respiração, que faço de madrugada, foi fundamental e foi o que me 

ajudou a superar esse medo. Eu não sabia o quanto a respiração é importante![...] 

(FÁTIMA). 

 

Infere-se, portanto, que a respiração revela como a pessoa está no mundo, por 

exemplo, uma respiração profunda e suave revela uma pessoa dessa mesma natureza, 

enquanto que, uma respiração ofegante e curta aponta para a ansiedade, para o cansaço. Uma 

respiração consciente aumenta a força do indivíduo, ancorando o espírito em seu corpo físico. 

A adesão a essas práticas de cuidado são importantes no processo de promoção à saúde. 

 As práticas de cuidado incorporadas no dia a dia das usuárias, possibilitam a 

potencialização do autocuidado. Essas ferramentas atuam contribuindo para resgatar o seu 

valor, revitalizando atitudes baseadas na atenção, no cuidado e no acolhimento, podendo levar 
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a reflexão de como se encontram na vida, no mundo das relações, compartilhando 

sentimentos, sensações e identidade.        

 Ao serem empregadas no desenvolvimento das oficinas, as práticas de cuidado em 

grupo buscam também ressaltar a participação conjunta, ampliando os benefícios à saúde, 

permitindo trocas entre o dar e o receber, podendo ajudar as pessoas a lidar com questões 

pessoais com mais coragem e disposição.       

 Outra prática de cuidado citada, a terapia através da massagem é milenar e é utilizada 

por vários povos com a finalidade de proporcionar, por meio do toque, o relaxamento máximo 

do indivíduo, além de contribuir para a melhora do equilíbrio. O toque é uma linguagem 

universal, uma das maneiras mais significativas de contato ou de expressar sentimentos que 

vão além da linguagem. Sendo assim, durante a massagem o indivíduo expõe seu corpo, suas 

sensações corporais, sua circulação energética, suas emoções
80

.    

 A prática da massagem contribui para a expressão das emoções reprimidas e liberação 

da energia que está presa no corpo, através do toque terapêutico, permitindo que o indivíduo 

perceba as sensações de tensões instaladas nas regiões do corpo. Portanto, esta prática pode 

atuar no resgate da autoestima, pois ao serem tocadas, as pessoas são incentivadas a liberar 

sentimentos aprisionados, sentindo-se acolhidas e capazes de desempenhar atividades com 

maior disposição nas situações do dia a dia, ampliando sua socialização tanto no contexto 

familiar, quanto socialmente. Através do toque durante a massagem, busca-se aliviar o 

cansaço físico e mental, as tensões do cotidiano, pois ocorre a liberação de hormônios que por 

sua vez, prolongam a sensação de bem estar físico e psíquico.
81

     

 Além do relaxamento e do apoio emocional, a massagem também é benéfica atuando 

sobre os diversos processos orgânicos, provocando o aquecimento das áreas massageadas com 

consequente alívio da dor. Proporciona indiretamente também, a redução do stress e 

ansiedade, provocando relaxamento e bem estar geral 
80

. Tal prática de cuidado foi adotada 

pela usuárias Aristela e Bianca, como percebemos nos relatos seguintes: 

[...] tenho um CD que fico ouvindo as músicas e lembrando da automassagem, fico 

fazendo massagem nos pés, na cabeça [...] (ARISTELA). 

[...] algumas práticas de cuidado utilizadas no grupo que faço quando chego em 

casa, por exemplo, a automassagem que faço todos os dias à noite! [...] (BIANCA). 

 

O incentivo à meditação também era realizado nas oficinas de cuidado. A meditação 

compreende um processo que objetiva aquietar pensamentos dispersos, tranquiliza as 

emoções, criando condições físicas, mentais e emocionais que favorecem as vivências dos 
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estados elevados da consciência. Esta prática pode auxiliar no controle de conflitos 

emocionais, as tensões psíquicas, atuando como uma limpeza psicológica que remove as 

obstruções inconscientes. Pode trazer também resultados positivos no tocante ao alívio do 

stress mental-emocional, aumento da imunidade, contribuindo para a melhoria do sono, 

proporcionando transformações internas que podem repercutir dos relacionamentos intra e 

interpessoais 
82

.   

Segundo a cultura oriental, a meditação pode conduzir a níveis de consciência mais 

elevados, sendo capaz de mudar o estilo de vida das pessoas. Porém, muitas vezes, a 

meditação é difícil de atingir porque relaxar para muitos é apavorante, uma vez que faz 

desaparecer a falsa personalidade, surgindo o medo de perder o eu, os sentidos, a mente, logo, 

para essas pessoas a multidão é essencial para a existência do falso eu. Nesta perspectiva, a 

meditação conduz o indivíduo a sentir uma nova vitalidade, uma nova beleza, uma nova 

inteligência que está crescendo dentro de si, que tem raízes na sua existência, e que não é 

emprestada de ninguém, sendo uma forma de se aprofundar em si mesmo. Dessa forma, a 

meditação pode tornar o indivíduo um ser rico de forma absoluta ao lhe dar o mundo de seu 

interior
63

.  

O grande problema é que com a influência do mundo capitalista, consumista e 

individualista, o indivíduo mantém sua mente constantemente ocupada com o cotidiano, 

ignorando muitas vezes as demais dimensões do ser, impedindo que haja espaço para outros 

sentimentos naturais ao ser humano, ficando aprisionado a sentimentos e emoções que podem 

causar o desequilíbrio físico e emocional
82

.        

 Portanto, a meditação pode ser vivenciada como uma atividade inserida no âmbito da 

saúde, enquanto técnica capaz de produzir benefícios para a saúde física e mental, podendo 

atuar em diversos aspectos físicos e psicológicos que podem auxiliar na prevenção de 

inúmeros efeitos resultantes do stress e no manejo de problemas de saúde já estabelecidos, 

contribuindo assim, para a promoção da saúde mental
83

. A colaboradora Aristela também 

adotou essa prática de cuidado para a sua vida: 

[...] Faço meditação todas as noites [...] (ARISTELA) 

A experiência da adoção dessas práticas de cuidado contribui de maneira significativa 

para que o indivíduo possa sentir o próprio corpo, bem como possa estimular o 

autoconhecimento e o reencontro do sujeito consigo mesmo. Além de conseguir olhar para o 

seu próprio corpo, as usuárias adotaram hábitos de autocuidado, considerando e respeitando 

seus limites e possibilidades em vista da melhoria da saúde mental de cada uma delas.  
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Através dos caminhos trilhados nesse estudo, percebemos que o Cuidando do 

cuidador/resgate da autoestima é uma ferramenta de cuidado potente que corrobora com os 

princípios do SUS, no sentido de transformar e consolidar novas práticas de cuidado, 

fortalecendo a construção de redes de apoio social, potencializando ações de promoção, 

prevenção e recuperação da saúde de indivíduos, famílias e comunidades de forma integral.

 Conhecendo a experiência das usuárias integrantes das oficinas Cuidando do 

cuidador/resgate da autoestima observamos o importante reconhecimento de que todos são 

corresponsáveis no processo de cuidado, na busca de estratégias para enfrentar e superar os 

desafios do cotidiano, favorecendo a construção de redes solidárias, promovendo ações 

positivas no cenário da saúde mental, o que reflete diretamente na melhoria da qualidade de 

vida.  

Ao valorizar as histórias de vida dos usuários, a partilha e a capacidade de 

transformação social e coletiva, as oficinas de cuidado possibilitaram o resgate da autoestima 

dessas pessoas, despertando a resiliência e o empoderamento para fortalecer o 

autoconhecimento, a autonomia pessoal e coletiva, que refletem em ações potencializadoras 

na saúde mental na rede cuidados primários de saúde. 

Foi possível perceber também que as colaboradoras acreditam no poder das práticas 

integrativas e complementares que, por sua vez, contribuem para um novo olhar acerca da 

saúde, reunindo aspectos que transcendem o tratamento da doença, vislumbrando a 

integralidade do indivíduo. A potencialidade das dinâmicas e vivências terapêuticas, a força 

da comunidade, as mudanças ocorridas no âmbito pessoal e profissional, a retomada para o 

cuidado de si ao cuidar do outro, reconhecendo a relação dialética do cuidado, também são 

aspectos notáveis neste estudo.        

 Por meio dos relatos das colaboradoras, constatamos que os encontros no grupo 

possibilitaram transformações pessoais a partir do resgate da autoestima, pois as participantes 

passaram a se valorizar, a se reconhecer enquanto sujeito ativo, a ampliar o seu olhar para as 

possibilidades e a fomentar estratégias para enfrentar as dificuldades no dia a dia, buscando as 

soluções dentro de si e reconhecendo-se enquanto ser capaz de transformar a sua realidade. 

Esse processo de mudança favorece o fortalecimento de vínculos, além de possibilitar uma 

melhor compreensão de si e do outro, o estabelecimento de relações mais saudáveis, a 

valorização da vida. 
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Este estudo contribuiu para retratar que o  Cuidando do cuidador/resgate da 

autoestima constitui-se em uma estratégia potente em vista da integralidade do cuidado e da 

possibilidade de atender ao conjunto das necessidades de saúde dos usuários, trabalhando com 

o conceito ampliado de saúde, levando em conta a cultura, a subjetividade e a singularidade 

de cada um. Dessa maneira, atende às metas a que se propõe e deve ser divulgada como uma 

prática de caráter terapêutico, transformadora da realidade e que pode ser utilizada nos 

diversos níveis de atenção à saúde, especialmente na atenção básica.   

 O profissional de enfermagem precisa ser instigado a olhar de forma mais ampla, 

aprimorada e reflexiva para o contexto que o cerca para poder compreender a dimensão do 

cuidado humano na sua complexidade. Esta atitude reflexiva deve ser incentivada 

considerando que o profissional possa repensar, questionar e discutir a interação entre as 

práticas de cuidado direcionadas ao outro, que refletem diretamente no cuidado si, 

favorecendo as trocas subjetivo-ideológicas entre os sujeitos envolvidos, além de possibilitar 

a construção de novas formas de pensar e agir, o que, consequentemente, incita novas e 

melhores práticas de cuidado de si e do outro.   

O projeto Cuidando do Cuidador/Resgate da Autoestima atua na promoção à saúde e 

na prevenção do adoecimento, criando redes de apoio solidárias, objetivando que os 

participantes vivenciem o processo de autoconhecimento para atuarem como sujeitos críticos 

e reflexivos em relação a diversas situações enfrentadas no seu dia a dia, assim como em 

situações presentes no seu próprio ambiente de trabalho, ampliando as possibilidades de 

construção de vínculos, de exercer sua autonomia, de adotar práticas para cuidar de si e 

resgatar sua autoestima e, dessa forma, multiplicar as ações e práticas de cuidado, melhorando 

sua qualidade de vida.  

Como uma ferramenta que se apresenta cada vez mais eficaz, é fundamental o apoio 

de uma gestão participativa que incentive a educação permanente e a capacitação para 

qualificar cada vez mais os profissionais a fim de prepará-los para desenvolver esse modelo 

de saúde centrado no usuário, na integralidade, na promoção à saúde, na humanização.   
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Apêndice A  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado (a) colaborador (a) 

Esta pesquisa intitulada “Usuárias do Centro de Práticas Integrativas e Complementares: 

despertando para o cuidar de si” está sendo desenvolvida por Camila Abrantes Cordeiro, 

aluna do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, nível Mestrado pela Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), sob a orientação da Profª. Drª. Maria Djair Dias. Tem como 

objetivos: Investigar as motivações das usuárias para participar das oficinas de cuidando do 

cuidador/resgate da autoestima; Identificar as práticas de cuidado que foram desenvolvidas 

nas oficinas ; Conhecer as mudanças ocorridas e implementadas de modo permanente na vida 

das usuárias a partir da sua participação nas oficinas. Solicito a sua contribuição para 

participar com a pesquisadora através de uma entrevista individual, utilizando o sistema de 

gravação, para obter informações necessárias para a produção do material empírico. Não 

haverá nenhum risco previsível para o entrevistado e os resultados do estudo poderão trazer 

benefícios no sentido de ampliar os conhecimentos acerca da temática. De acordo com o 

que rege a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de saúde, sobre a pesquisa que envolve 

seres humanos, será garantido: 1) aceso as informações e esclarecimentos sobre qualquer 

dúvida relacionada a pesquisa; 2) a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento 

e deixar de participar da pesquisa sem que isso ocasione nenhum prejuízo; 3) a segurança de 

não ser identificado e o caráter confidencial da informação. Porém, além do seu 

consentimento, solicito sua permissão para que a entrevista seja gravada, como também sua 

autorização para a apresentação em eventos científicos e publicações em revista ou outros 

veículos de comunicação dos resultados obtidos neste estudo. Os pesquisadores se colocam a 

sua inteira  disposição para prestar qualquer esclarecimento, que considere necessário, em 

qualquer etapa da pesquisa. Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e 

dou o meu consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos seus resultados. 
                 

João Pessoa,________,________,________.  

                  

  _________________________________________ 

            Assinatura do Colaborador da Pesquisa 

 

   ______________________________________ 

           Assinatura da Pesquisadora Responsável 

 

No caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos entrar em contato com: 

-Coordenação do Programa do Mestrado em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba 

/ João Pessoa(UFPB). Centro de Ciências da Saúde. Campos Universitários I. CEP: 58059-

900; telefone (83) 32167109. 

Mestranda: Camila Abrantes Cordeiro / (83) 8834 5446/ Email: 

camila_abrantes@hotmail.com 

Orientadora: Dra. Maria Djair Dias (83)88860594 / Email: mariadjair@yahoo.com.br 
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Apêndice B 

Ficha Técnica 

 

TÍTULO DA PESQUISA: 

USUÁRIAS DO CENTRO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES: 

despertando para o cuidar de si      

 

MESTRANDA: CAMILA ABRANTES CORDEIRO 

ORIENTADORA: PROF
A
. DRA. MARIA DJAIR DIAS 

I – IDENTIFICAÇÃO 

1. Idade:_________________________ 

2. Estado civil:____________________ 

3. Escolaridade:___________________ 

4. Formação/ocupação:______________ 

5. Religião:_______________________ 

6. Há quanto tempo participa das oficinas de cuidado:________________ 
 

QUESTÕES DE CORTE: 

 Conte-me o que motivou você a participar das oficinas de cuidado? 

 O que as oficinas despertam em você? 

 Para você a participação nessas oficinas tem trazido algum tipo de contribuição 

para a sua vida? De que maneira? Você pode destacar as mais significativas? 

 Você conseguiu levar para a sua vida algumas dessas práticas de cuidado? 
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Apêndice C 

 
Universidade Federal da Paraíba 

Centro de Ciências da Saúde 

Programa de Pós-Graduação de Enfermagem 

 

 

CARTA DE CESSÃO 

 

João Pessoa, ____ de ________________ de 2011. 

 

 

 

Eu, ____________________________________________, estado civil ____________, 

documento de identidade nº __________________, declaro para os devidos fins que cedo os 

direitos da minha entrevista e autorizo a mestranda Camila Abrantes Cordeiro utilizá-la 

integralmente ou em partes, sem restrições de prazos e citações, desde a presente data, em 

favor de sua dissertação de mestrado, denominada: Usuárias do Centro de Práticas 

Integrativas e Complementares: despertando para o cuidar de si. 

 

Deste modo, autorizo a sua audição e o uso das citações a terceiros, como também, a sua 

publicação e divulgação de imagens fotográficas, ficando vinculado o controle à referida 

pesquisadora. 

Abdicando de direitos meus e de meus descendentes, subscrevo o presente. 

 

_______________________________________________  

Assinatura do colaborador da pesquisa 

 

 

_______________________________________________  

Assinatura da pesquisadora 

 

 

No caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos entrar em contato com: 

-Coordenação do Programa do Mestrado em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba 

/ João Pessoa(UFPB). Centro de Ciências da Saúde. Campos Universitários I. CEP: 58059-

900; telefone (83) 32167109. 

Mestranda: Camila Abrantes Cordeiro / (83) 8834 5446/ Email: 

camila_abrantes@hotmail.com 

Orientadora: Dra. Maria Djair Dias (83)88860594 / Email: mariadjair@yahoo.com.br 
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