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EMPODERAMENTO EM UM GRUPO DE MULHERES DO MUNICÍPIO DE ENTRE 

RIOS DO SUL (RS) 
 

FLAVIANE CRISTINE TROGLIO DA SILVA 

 
RESUMO 

 

No Município de Entre Rios do Sul/RS, vem se desenvolvendo há aproximadamente 
quatro anos, a partir da Prefeitura Municipal, um trabalho educativo com mulheres, 
no qual a pesquisadora, que é psicóloga está envolvida. Atualmente, o que se 
pretende é fortalecer estas mulheres como agentes de mudanças de sua história. 
Sendo assim esta proposta foi a de trabalhar o empoderamento com as 
participantes, através da metodologia Paulo Freire. Este estudo teve por objetivo 
elaborar e orientar uma proposta de discussão crítica (pró-ativa) do cotidiano 
feminino do grupo de mulheres de Entre Rios do Sul – RS, com o uso da 
metodologia do Círculo de Cultura de Paulo Freire. O método enfatiza que somente 
a partir do acesso ao poder real se poderá romper com a “cultura do silêncio” que 
caracteriza a dependência e a marginalidade dos carentes de poder. A pesquisa em 
questão foi de caráter participante em consonância com a metodologia Freireana, 
que propõe a educação a partir do diálogo. Quanto aos sujeitos da pesquisa foram 
envolvidas 12 mulheres pertencentes a um grupo da Prefeitura Municipal de Entre 
Rios do Sul – RS. Utilizou-se quatro oficinas com o uso de técnicas do Círculo de 
Cultura, cujo, tema foi o corpo e a menopausa  Os procedimentos de análise dos 
dados foram relacionados às etapas desenvolvidas com as mulheres no próprio 
Círculo de Cultura e neste contexto buscamos a presença de empoderamento 
advindo das reflexões sobre as questões trazidas durante o trabalho educativo 
realizado. Através do levantamento dos temas geradores, da codificação, 
descodificação e do desvelamento crítico o grupo pode rever seus conceitos sobre 
os problemas. As oficinas realizadas nesses quatro encontros, a partir das 
explanações das mulheres e do trabalho da pesquisadora, propiciaram a 
conscientização de que a mudança depende também da pessoa, revendo seus 
valores, seus costumes de forma que possam assumir progressivamente a sua 
autonomia e se tornarem ativos na busca de soluções para os problemas 
enfrentados no cotidiano. Dentro dos fatos, pode-se considerar que as oficinas 
trabalhadas mostraram uma transformação significativa nas mulheres, ou seja, a 
sensibilização ao empoderamento. 
 

Palavras-chave: Mulheres. Círculo de Cultura. Empoderamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
EMPOWERMENT OF A GROUP OF WOMEN FROM THE MUNICIPALITY OF 

ENTRE RIOS DO SUL (RS) 
 

FLAVIANE CRISTINE TROGLIO DA SILVA 
 

ABSTRACT 
 

In the Municipality of Entre Rios do Sul/RS, an educational work has been carried out 
over the last four years or so, by the Municipal Council, in which the researcher, a 
psychologist, is involved. The intention now is to strengthen these women as agents 
for changing their own history. This proposal was to work with empowerment with the 
participants, through the method of Paulo Freire. The aim of this study was to create 
and guide a proposal for critical (proactive) discussion of the day-to-day routines of a 
group of women of Entre Rios do Sul – RS, using Paulo Freire’s Culture Circle 
method. This method emphasizes that it is only through access to real power that it is 
possible to break away from the “culture of silence” that characterizes the 
dependence and marginality of those who lack power. This was a participatory study, 
in keeping with Paulo Freire’s method, which proposes education based on dialog. 
The research subjects consisted of 12 women belonging to a group of the Municipal 
Council of Entre Rios do Sul – RS. Four workshops were carried out, using the 
techniques of the Culture Circle, focusing on the theme of the body and menopause. 
The data analysis procedures were related to the stages developed with the women 
in the Culture Circle and in this context, we sought to promote empowerment based 
on reflection on issues raised during the educational work carried out. Through the 
investigation of the generating themes, codification, decodification, and critical 
unveiling, the group was able to review its concepts on the issues. The workshops 
carried out in these four meetings, based on the explanations of the women and of 
the researcher’s work, provided an increased awareness that change also depends 
on the person, reviewing their values and customs, so that they can gradually 
assume their autonomy and become more active in the search for solutions to the 
problems faced in their daily lives. Among the facts, it can be considered that the 
workshops led to a significant transformation in the women, i.e. raising awareness of 
empowerment. 
 
Keywords: Women. Culture Circle. Empowerment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2006 iniciei uma nova prática profissional trabalhando como 

psicóloga da prefeitura no Município de Entre Rios do Sul (RS), realizando 

atendimentos psicológicos com pessoas de várias faixas etárias, visitas domiciliares 

e participando mensalmente de um grupo de mulheres criado pela necessidade de 

haver um trabalho de apoio após o tratamento psicológico. 

O grupo de mulheres de Entre Rios do Sul existe há quatro anos e atualmente 

participam em torno de 12 mulheres vindas do interior do município e da sede. A 

faixa etária está entre 32 anos e 63 anos; são mulheres que em algum momento de 

suas vidas necessitaram o acompanhamento psicológico devido a questões 

familiares e transtornos como depressão, ansiedade e estresse. Após o tratamento 

psicológico, algumas são encaminhadas pela profissional responsável a 

frequentarem o grupo, pois muitas se referem estarem sem expectativa já que os 

filhos saíram de casa, vivem da agricultura, não existe lazer em suas vidas e em 

alguns momentos expressam questões tais como: “meu marido não me valoriza, os 

filhos cresceram, trabalhei a vida inteira e estou sozinha” (informação verbal) 1. Essa 

fala, é comum no grupo de mulheres, por isso percebe-se a importância de trabalhar 

seu fortalecimento como agentes da própria transformação. 

Devido a isto, senti a necessidade de fazer um trabalho mais sistemático, por 

constatar que estas mulheres se encontravam sem expectativa de vida e em 

situação de submissão em relação a seus companheiros. Por serem mulheres “do 

interior”, acreditavam pouco em mudanças em seu cotidiano. Um trabalho utilizando 

os preceitos de Paulo Freire poderia influir em seu empoderamento, ou seja, no seu 

fortalecimento para enfrentar estas intempéries, proporcionar a essas mulheres o 

contato maior consigo e uma consciência maior do papel que desempenham no 

mundo. As estratégias do Círculo de Cultura poderiam levá-las a questionamentos 

de uma reflexão sobre suas vidas, proporcionando e/ou possibilitando o 

fortalecimento necessário para seguirem sem a sensação de vazio que relatam. 

De acordo com Andaló (2006) um grupo é constituído por um conjunto 

relativamente pequeno de pessoas, que mantém contato face a face, ligado por 

algum (ns) objetivo (s) comum (ns) que as leva (m) a interagir e estabelecer relação 

de reciprocidade. 
                                                           

1 Informação verbal concedida por uma das mulheres atendidas na prefeitura. 
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Os grupos são mediadores entre a particularidade, a singularidade 
dos sujeitos, e a totalidade social (genericidade, nível humano-
genérico, abstrato ou universal), pois realizam a mediação entre os 
indivíduos e a formação social de que participam. Neles, cada 
indivíduo é representante de si mesmo e da história da sociedade em 
que vive. É nesse sentido que texto, subtexto e contexto se 
entrecruzam e se imbricam permanentemente, uma vez que se 
compreendam os sujeitos como constituídos nas e pelas relações 
sociais que estabeleceram e que continuam estabelecendo. 
(ANDALÓ, 2006, p. 69). 

 

Trabalhar o grupo de mulheres dentro da metodologia Paulo Freire, pode 

ajudá-las a perceber em termos críticos, o que caracteriza sua vida e a refletirem 

que, se desejarem, é possível fazer mudanças. Para Eggert (2002) neste processo 

de construção identitária, a imaginação e a justiça são instrumentos possibilitadores 

de narrativas – a pequena história pessoal é parte de uma grande história. Este é um 

dos principais caminhos por meio do qual uma pessoa elabora e assimila 

significados, constrói sua identidade e descobre quem ela é. 

Com isso, o objetivo desse trabalho foi elaborar e orientar uma proposta de 

discussão crítica (pró-ativa), do cotidiano feminino do grupo de mulheres de Entre 

Rios do Sul (RS), com o uso da metodologia Círculo de Cultura de Paulo Freire. 

O grupo é uma estrutura básica de trabalho e investigação. As forças internas 

dos grupos implicam sustentação e apoio sócio-emocional, no fortalecimento das 

interações emocionais, na comunicação aberta, no compromisso e responsabilidade, 

na participação efetiva e na construção de uma individualidade crítica (MENEGHEL, 

2005). 

Organizou-se quatro oficinas de discussão/mediação do cotidiano feminino 

com o grupo de mulheres de Entre Rios do Sul (RS), na perspectiva do modelo 

crítico “Círculo de Cultura” e descreveu-se o processo educativo, resultante das 

oficinas, considerando os resultados obtidos apontados pelas mulheres. 

Este trabalho não propõe supervalorizar o poder dos grupos, mas recolocar 

sua importância, bem como estabelecer seus limites, na construção de uma 

sociedade em que homens se tornem “sujeitos ativos” e não apenas “sujeitos 

sujeitados” de sua própria história individual e coletiva (ANDALÓ, 2006). 

Para isso, quando se pensa em grupo, e, em uma metodologia participativa e 

dialógica de conscientização para uma participação ativa na própria realidade é 

inegável não pensarmos no Círculo de Cultura de Paulo Freire, possibilitando assim 

o empoderamento do indivíduo, grupo e sociedade. Conforme Andaló (2006) é no 
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trabalho em grupo que os homens tem a possibilidade de se indagar o “como” e o 

“por que” de suas condições de existência. 

Segundo Freire (1996) uma das tarefas fundamentais do educador é ser 

sensível à leitura e à releitura do grupo, provocá-lo, bem como estimular a 

generalização da nova forma de compreender o seu contexto. O processo educativo 

que se propõe realizar no grupo é em favor do crescimento do ser humano. Como 

afirma Freire (1996, p. 14, grifo nosso), “formar é muito mais treinar pessoas”; é 

criar possibilidades que o ser humano produza construções do que é aprendido 

dentro de sua cultura e de seus conhecimentos. Nas condições de verdadeira 

aprendizagem os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção 

e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do 

processo (FREIRE, 1996).  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 As mulheres e seu lugar no mundo: a questão do poder 

 

Como o presente trabalho se refere às mulheres, abordaremos aqui alguns 

pontos, para melhor compreensão da questão gênero feminino nos dias de hoje. 

Para tanto não podemos nos furtar de falar inicialmente de sua história de lutas, 

conquistas e dificuldades. 

O movimento feminista surgiu na década de 60 nos países capitalistas: 

Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e Inglaterra. Segundo Meneghel (2005) 

por volta de 1960 as mulheres começaram a questionar a divisão de papéis sociais 

existentes entre homens e mulheres, compreendendo a identidade feminina como 

histórica e socialmente construída e não biologicamente determinada. 

Mendes (2008) foi neste contexto que o conceito de gênero surgiu, em 

oposição à naturalização biológica do que é ser homem e mulher, localizando o 

masculino e o feminino como construções socioculturais.  

Rubin (1975 apud MENEGHEL, 2005, p. 112), aponta que gênero tem sido 

considerado “o conjunto de arranjos pelos quais uma sociedade transforma a 

sexualidade biológica em produtos da atividade humana, e no qual estas 

necessidades sexuais são satisfeitas”. 

A naturalização dos papéis masculinos e femininos está intimamente 
relacionada às concepções tradicionais, e ainda atuais, de gênero. 
Compreendido como uma categoria de análise (como etnia e classe), 
o gênero é um componente ativo das práticas sociais e, na nossa 
sociedade, implica na hierarquização entre os sexos, ou seja, no 
estabelecimento de um lado com poder (homem forte, racional, ativo) 
e de outro sem ou com o mínimo desse (mulher sensível, emotiva, 
passiva) (CORTEZ; SOUZA, 2008, p.171). 
 

Com relação ao gênero feminino, Lagarde (1996 apud LISBOA, 2007, p. 170) 

refere que: 

É aquele que mais trabalha; recebe menor retribuição pessoal por 
seu trabalho; enfrenta mais impedimentos e limitações para alcançar 
riqueza social; possui mais carências, enfrenta mais privações e 
satisfaz em menor medida suas necessidades vitais.  
 

De acordo com Costa (2000) a sociedade através de suas instituições 

(aparelhos ideológicos) da cultura, das crenças e tradições, do sistema educacional, 
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das leis civis, da divisão sexual e social do trabalho constroem mulheres e homens 

como sujeitos bipolares, opostos e assimétricos: masculino e feminino envolvidos em 

uma relação de domínio e subjugação. Ao falar do movimento feminista, o autor 

afirma que: 

[...] durante mais de um século o movimento de mulheres articulou-
se em torno do enfoque de igualdade sem se dar conta que o próprio 
conceito de igualdade existia a partir de um modelo masculino e 
patriarcal de organização política. Somente após a conquista dos 
chamados direitos civis a partir dos anos 30, onde a tão propalada 
igualdade foi finalmente conquistada, é que as mulheres puderam se 
dar conta de que não era suficiente a conquista legal, seria 
necessário um processo de transformação mais amplo, onde o 
próprio conceito de igualdade fosse questionado (COSTA, 2000, 
p.60). 

 

Na sua trajetória, o movimento das mulheres defrontou a questão da 

identidade feminina ao confrontar- se com a universalidade da opressão às 

mulheres. Opressão esta creditada à instância biológica e reprodutiva, na medida 

em que o organismo feminino subjugando a mulher à função reprodutora seria uma 

das bases sobre a qual se teria construído a subordinação da mulher (MENEGHEL, 

2005). 

Moraes (2002) enfatiza que, a dominação masculina influencia principalmente 

a visão que as mulheres têm de si mesmas, e, identifica às das classes 

economicamente desfavorecidas como as que mais sofrem essas influências. 

Com relação às mulheres que vivem no espaço rural, Carneiro (2001) é 

bastante contundente em sua análise de que, a agricultura familiar, mesmo nas suas 

formas mais “democráticas” não tem sido capaz de enfrentar as desigualdades de 

gênero, permanecendo um setor onde as mulheres têm a sua autonomia bastante 

restrita e a sua cidadania negada, seja pelo Estado (através das políticas públicas), 

seja pela sociedade civil.  

A partir dos anos 80, as feministas começaram a questionar as estratégias de 

desenvolvimento, e, as intervenções que não atacavam os fatores estruturais que 

perpetuam a opressão e exploração das mulheres, em especial das mulheres 

pobres. Nesse contexto é que o movimento de mulheres passa a utilizar o conceito 

de empoderamento (COSTA, 2000). 

Diante das discussões sobre gênero e o papel da mulher na sociedade 

contemporânea, Macedo Filho e Regino (2006) afirmam que a categoria do 

empoderamento cria espaços para novas abordagens e perspectivas, 
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correspondendo um viés de análise que problematiza as heranças arraigadas e 

construídas sob bases e práticas patriarcais. 

Segundo Neotti (1973) a liberação da mulher, como pessoa autônoma, 

responsável, livre, apta a dirigir os próprios atos e preparada para enfrentar qualquer 

circunstância, traz-lhe a capacidade de escolher, de realizar sua vocação, 

integrando-a dinamicamente na sociedade como colaboradora na construção do 

mundo, impondo perante a mesma o respeito ao valor de sua pessoa. 

 

2.2 O empoderamento no cotidiano da mulher  

 

Lagarde (1996 apud LISBOA, 2007, p.209) defende uma nova concepção de 

poder a partir da realidade das mulheres. “O empoderamento implica na inversão 

dos mecanismos de poder patriarcais, fundados na opressão e na mudança de 

normas, crenças, mentalidades, usos e costumes, práticas sociais e conquista dos 

direitos da mulher”. De acordo com Lisboa (2003), são as mulheres que mais lutam 

para que ocorram mudanças nas relações de gênero, em suas próprias vidas, no 

cotidiano, na comunidade, nas instâncias civis, governamentais e outras. A 

experiência histórica de opressão e desigualdade motiva sua ousadia e estimula o 

seu processo de “empoderamento”.  

O empoderamento das mulheres, então representa um desafio às relações 

patriarcais, em especial dentro da família, ao poder dominante do homem e a 

manutenção dos seus privilégios de gênero. Significa uma mudança na dominação 

tradicional dos homens sobre as mulheres, garantindo-lhes a autonomia no que se 

refere ao controle dos seus corpos, da sua sexualidade, do seu direito de ir e vir, 

bem como um rechaço ao abuso físico e a violação sem castigo, o abandono e as 

decisões unilaterais masculinas que afetam a toda a família (COSTA, 2000). 

 Para Macedo Filho e Regino (2006), o empoderamento efetivo das mulheres 

deriva de uma reformulação e desconstrução dos atuais esquemas políticos e 

sociais, através da participação ativa em movimentos, conscientização na 

sociedade, atuação nas instâncias governamentais e também com a criação de 

organizações da sociedade civil (associações). Tais aspectos correspondem às 

alternativas de sobrevivência de várias mulheres e suas famílias, sobretudo, as de 

baixa renda, pois levam demandas do âmbito privado para os espaços públicos, 

influenciando nos processos de tomadas de decisões. 
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O empoderamento da mulher, segundo Deere e Leon (2002), desafia relações 

familiares, pois pode levar ao desempoderamento do homem e certamente leva à 

perda da posição privilegiada de que ele desfruta sob o patriarcado. Isto porque o 

empoderamento ocorre quando houve uma mudança na tradicional dominação da 

mulher pelo homem, seja com relação ao controle de suas opções de vida, seus 

bens, suas opiniões ou sua sexualidade. Pode se observar quando as decisões 

unilaterais não são mais a norma dentro da família. 

Por isso que, ao trabalharmos com mulheres, o significado de suas vidas em 

seu cotidiano, não podemos deixar de mencionar o empoderamento como uma das 

formas de rever suas relações intra e extra-familiares.  

O processo de empoderamento da mulher traz a tona uma nova concepção 

de poder, assumindo formas democráticas, construindo novos mecanismos de 

responsabilidades coletivas, de tomada de decisões e responsabilidades 

compartilhadas proporcionando um maior nível de “bem-estar”, maior grau de 

participação e acesso ao controle das políticas públicas que venham ao encontro de 

suas necessidades (LISBOA, 2007). 

“Empowerment” é um termo complexo que toma emprestado noções de 

distintos campos de conhecimento. É uma ideia que tem raízes nas lutas pelos 

direitos civis, no movimento feminista e na ideologia da “ação social” presentes nas 

sociedades dos países desenvolvidos na segunda metade do século XX. Nos anos 

70, este conceito é influenciado pelos movimentos de auto-ajuda, e, nos 80, pela 

psicologia comunitária. Na década de 90 recebe o influxo de movimentos que 

buscam afirmar o direito da cidadania sobre distintas esferas da vida social entre as 

quais a prática médica, a educação em saúde e o ambiente físico (CARVALHO, 

2004). 

O termo empoderamento segundo Teixeira (2002), é uma tradução para o 

português de empowerment, que é a capacitação das pessoas ou comunidades, em 

qualquer espaço coletivo, com a intenção de se programar estratégias que visem à 

tomada de decisão, com fim de garantir fortalecimento das ações positivas para a 

saúde.  

De acordo com Vasconcelos (2003) empoderamento significa o aumento do 

poder e da autonomia pessoal e coletiva, de indivíduos e grupos sociais, 

interpessoais e institucionais, principalmente daqueles submetidos a relações de 

opressão, discriminação e dominação social. 
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Em termos históricos, a construção do empoderamento e seus múltiplos 

sentidos advêm de várias origens. O empoderamento tem raízes nas lutas pelos 

direitos civis, principalmente no movimento feminista, assumindo significações que 

se referem ao desenvolvimento de potencialidades, ao aumento de informação e 

percepção, buscando uma participação real e simbólica que possibilite a democracia 

(KLEBA; WENDHAUSEN, 2009). 

Segundo Costa (2000), o conceito de empoderamento surgiu com os 

movimentos de direitos civis nos EUA nos anos 70, através da bandeira do poder 

negro, como uma forma de autovalorização da raça e conquista de uma cidadania 

plena. A autora define empoderamento, como o mecanismo pelo qual as pessoas, 

as organizações, as comunidades tomam controle de seus próprios assuntos, de sua 

própria vida, de seu destino, tomam consciência da sua habilidade e competência 

para produzir e criar e gerir. 

Este conceito começou a ser utilizado pelas feministas, no mesmo período, 

para se referirem à alteração radical dos processos e estruturas que reduzem a 

mulher a uma posição subordinada. As mulheres tornam-se empoderadas através 

de decisões coletivas e mudanças individuais (COSTA, 2000). 

Ainda, nos termos de Vasconcelos (2003), trata-se de um termo multifacetado 

que contou com a contribuição essencial de Paulo Freire para sua formulação 

original. Diz Vasconcellos na mesma obra sobre empowerment que autores ingleses 

considerados importantes no desenvolvimento teórico do conceito, utilizam a intuição 

de Freire: a noção de opressão como uma base para as diferentes formas de poder, 

exploração e dominação em um contexto de fragmentação pós-moderna. Como 

afirma este autor: 

Um dos aspectos fundamentais do empowerment diz respeito às 
possibilidades de que a ação local fomente a formação de alianças 
políticas capazes de ampliar o debate da opressão no sentido de 
contextualizá-la e favorecer a sua compreensão como fenômeno 
histórico, estrutural e político. O trabalho comunitário, que busca o 
empowerment, contribui para o surgimento de um tecido social 
fortalecido pelas interações que promove, evidenciadas pelo caráter 
dialético e contraditório presente em todas as relações sociais e 
essencialmente confere “poder” ao sujeito social envolvido 
(VASCONCELOS, 2003, p.59). 

 
Para Layerack e Labonte (2000) o empoderamento pode ser definido como o 

meio pelo qual as pessoas adquirem maior controle sobre as decisões que afetam 

suas vidas ou como mudanças em direção a uma maior igualdade nas relações 
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sociais de poder (por exemplo, nas relações com quem detém recursos, 

legitimidade, autoridade e/ou influência). Esta mudança estrutural seria não só uma 

preocupação prioritária como também consequência natural de programas efetivos. 

Ainda segundo os autores, empoderamento pode ser definido como uma ação social 

que promove a participação de pessoas, organizações e comunidades em ganhar 

controle sobre suas vidas, tanto na comunidade como na sociedade como um todo. 

O conceito vai além das noções de democracia, direitos humanos e 

participação para incluir a possibilidade de compreensão a respeito da realidade do 

seu meio (social, político, econômico, ecológico e cultural), refletindo sobre os 

fatores que dão forma ao seu meio ambiente bem como à tomada de iniciativas no 

sentido de melhorar sua própria situação.   

Kleba (2000) afirma que a conscientização se revela num processo de 

empoderamento, oferecendo às pessoas possibilidades em determinar suas próprias 

vidas. É preciso despertar no ser humano uma consciência crítica e uma ação 

criativa para buscar a transformação do mundo através do desvelamento das 

contradições sociais, políticas e econômicas. Os atores envolvidos nesse processo 

precisam motivar-se para impulsionar a participação. A educação é um compromisso 

para transformar os saberes e o mundo. 

Para Carvalho (2004) destacam-se dois sentidos principais do 

empoderamento: o empoderamento psicológico e o empoderamento social-

comunitário. Afirma que podemos definir o empoderamento psicológico como um 

sentimento de maior controle sobre a própria vida que os indivíduos experimentam 

através do pertencimento a distintos grupos, e que pode ocorrer sem que haja 

necessidade de que as pessoas participem de ações políticas coletivas. No entanto 

tece críticas com relação a um suposto empoderamento psicológico, como sendo 

individualista e não estando relacionado ao que o empoderamento busca, que seria 

o coletivo, como diz Riger (1993 apud CARVALHO; GASTALDO, 2008, p.1093): 

 

[...] a experiência individual de poder ou falta do mesmo pode não 
estar relacionada à real habilidade de ser influente e um aumento na 
sensação de empoderamento nem sempre reflete um real aumento 
de poder. [...] Isto não significa que os indivíduos não possam ter 
nenhuma influência ou que as percepções individuais não são 
importantes, mas que reduzir poder a psicologia individual significa 
ignorar os contextos políticos e históricos nos quais as pessoas 
operam. Confundir as reais habilidades de controlar recursos com a 
sensação de empoderamento despolitiza este último.  
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Preconiza neste sentido o empoderamento social-comuntário, idealizado por 

Paulo Freire e outros autores. Busca a compreensão do empoderamento a luz de 

estratégias da promoção em saúde, enfatizando o enfrentamento das iniquidades e 

desigualdades sociais, o empoderamento comunitário é um processo em que em 

indivíduos e coletivos participam da sociedade. Afirma que, o empoderamento 

comunitário pode ser considerado como um processo de validação da experiência 

de terceiros e de legitimação de sua voz e, ao mesmo tempo, de remoção de 

barreiras que limitam a vida em sociedade. Indica processos que procuram promover 

a participação, visando ao aumento do controle sobre a vida por parte de indivíduos 

e comunidades, a eficácia política, uma maior justiça social e a melhoria da 

qualidade de vida (CARVALHO, 2004). 

Kleba e Wendhausen (2009) adotam o referencial de análise identificando 

elementos que caracterizam o processo de empoderamento em três níveis da vida 

interpessoal: pessoal ou psicológico, grupal ou organizacional, e estrutural ou 

político. Segundo as autoras, no nível pessoal ou psicológico, a unidade de análise 

são os indivíduos. Um dos aspectos centrais nesse nível é a mudança de 

mentalidade a partir da percepção do sujeito das próprias forças, que resulta em um 

comportamento de autoconfiança. A experiência do empoderamento psicológico 

ocorre quando a pessoa vivencia seu poder em situações de carência ou de ruptura. 

De acordo com Silva e Martínez (2004), o nível grupal ou organizacional 

refere-se a organizações sociais, comunitárias ou estruturas mediadoras (como 

parentesco, grupos de vizinhança, igrejas, entidades de serviços), as quais oferecem 

oportunidades para adquirir novas ferramentas, desenvolver um sentido de 

confiança e de comunidade, e melhorar a vida comunitária. Para Friedmann (1996) o 

poder grupal é entendido como o acesso a certas bases de produção doméstica, 

como a informação, o conhecimento e as técnicas, a participação em organizações 

sociais e os recursos financeiros. Quando uma economia doméstica incrementa o 

acesso a estas bases, sua capacidade de estabelecer e alcançar objetivos aumenta 

também. 

O nível político diz respeito ao acesso dos membros individuais de unidades 

domésticas ao processo pelo qual são tomadas decisões, particularmente as que 

afetam o seu futuro como indivíduos, inclusive dentro do agregado familiar nas 

decisões tomadas dentro da casa. O poder político não é apenas o poder de votar, 
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mas também o poder da voz e da ação coletiva (participação em associações 

políticas, como partido, movimento social, grupo de interesse, sindicato de 

trabalhadores ou agricultores) (FRIEDMANN, 1996).  

Segundo Kleba e Wendhausen (2009) o empoderamento estrutural ou político 

requer um processo prévio de empoderamento social, uma atmosfera favorável à 

participação efetiva de todos os cidadãos nas decisões políticas relevantes. 

Como utilizaremos a metodologia Paulo Freire, por entendê-la como 

adequada ao objetivo de educação problematizadora que pretendemos desenvolver 

junto ao grupo de mulheres, entendemos ser importante trazer a baila seu 

posicionamento em relação à educação, especificamente porque esta tem relação 

com a possibilidade de empoderamento. 

Freire (1974) argumentou, de maneira convincente, que somente o acesso ao 

poder real poderia romper o que ele chamou de “cultura do silêncio” que caracteriza 

a dependência e a marginalidade dos carentes de poder. A pessoa, grupo ou 

instituição empoderada, é aquela que realiza por si mesma, as mudanças e ações 

que a levam a evoluir e fortalecer. 

Para Freire (1974), educação implica, essencialmente, a obtenção de 

informações adequadas, um processo de reflexão e tomada de consciência quanto a 

sua condição atual, uma clara formulação de mudanças desejadas e da condição a 

ser construída. A estas variáveis, deve-se somar uma mudança de atitude que 

impulsione a pessoa, grupo ou instituição para a ação prática, metódica e 

sistemática, no sentido dos objetivos e metas traçadas, abandonando-se a antiga 

postura meramente reativa ou receptiva (SCHIAVO; MOREIRA, 2005). Embora não 

tenha utilizado o termo empoderamento é possível pensar o que propõe como tal por 

isso adotamos sua metodologia. 

Freire (1992) aponta ainda que, os oprimidos, tendo internalizado a imagem 

de opressor e adotando suas linhas de atuação, têm medo da liberdade. A liberdade 

requereria deles, rejeitar essa imagem e preencher o seu lugar com autonomia e 

responsabilidade. Liberdade se adquire pela conquista, não como um presente. Ela 

deve ser buscada constantemente. Liberdade não é um ideal localizado fora do ser 

humano; nem é uma ideia que se torna um mito. É sem dúvida a condição 

indispensável para a busca da humana complementação. Desta forma, aponta o 

autor: 
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O grande problema está em como poderão os oprimidos que 
“hospedam” o opressor em si, participarem da elaboração como 
seres duplos, inautênticos da pedagogia de sua libertação. Somente 
na medida em que se descobrem “hospedeiros” do opressor poderão 
contribuir para o partejamento de sua pedagogia libertadora 
(FREIRE, 2005, p.27). 
 

Para Sen (1997 apud ANTUNES, 2002), empoderamento relaciona-se, 

primeiro e antes de tudo, com o poder, mudando as relações de poder em favor 

daqueles que anteriormente tinham pouca autoridade sobre suas próprias vidas. 

Para o autor, empoderamento é o processo de ganhar poder, tanto para controlar 

recursos externos como para o aumento da auto-estima e da capacidade interna. 

O verdadeiro empoderamento inclui tipicamente dois elementos e raramente é 

sustentável sem algum deles. Uma mudança no acesso a recursos externos sem 

uma mudança na consciência pode deixar as pessoas sem flexibilidade, motivação e 

atenção para fazer frente a e/ou obter esse poder, deixando um espaço aberto para 

que outros o obtenham. Para ser sustentável, o processo de empoderamento deve 

modificar tanto a autopercepção das pessoas como o controle sobre suas vidas e 

sobre seus ambientes materiais. Considera, ainda, que embora os agentes externos 

de mudança possam catalisar ou criar um ambiente de apoio, são as pessoas que 

empoderam a si mesmas (ANTUNES, 2002). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Paulo Freire: uma síntese biográfica 

  

A síntese da vida de Paulo Freire elaborou-se através das seguintes fontes: 

Freire (1992), Gadotti (1996) e Brandão (2005). Paulo Reglus Neves Freire, 

educador brasileiro, nasceu no dia 19 de setembro de 1921, no Recife, Pernambuco. 

Faleceu no dia 02 de maio de 1997 em São Paulo. 

O educador apresentou uma síntese inovadora das mais importantes 

correntes do pensamento filosófico de sua época, como o existencialismo cristão, a 

fenomenologia, a dialética hegeliana e o materialismo histórico. Essa visão foi aliada 

ao talento como escritor que o ajudou a conquistar um amplo público de pedagogos, 

cientistas sociais, teólogos e militantes políticos. Freire desenvolveu mais do que 

uma prática de alfabetização, uma pedagogia crítico libertadora. 

Sua primeira experiência com a pedagogia crítico libertadora foi ensinar mais 

de 300 adultos a ler e escrever em apenas 45 dias. Segundo o próprio Freire (2001), 

o golpe de Estado (1964) não só deteve todo o esforço no campo da educação de 

adultos e da cultura popular (o plano de ação de 1964 previa a instalação de 20.000 

Círculos de Cultura, capazes de formar, no mesmo ano, por volta de dois milhões de 

alunos), mas também o levou a prisão por cerca de 70 dias. 

A “Campanha Nacional de Alfabetização”, idealizada sob direção de Paulo 

Freire, pelo governo deposto, foi denunciada publicamente como “perigosamente 

subversiva”. Não somente por suas ideias, mas, sobretudo porque quis fazer a 

libertação, Paulo Freire foi exilado. Foi para o Chile com a família, o sonho e o 

método. Todos exilados por 16 anos. 

Em 1980 Paulo Freire voltou ao Brasil, “para aprender tudo de novo” 

(GADOTTI, 1996, p.44, grifo do autor). 

De acordo com Freire (2001) sua ida para o exílio nos anos 60 teve haver 

com os grupos reacionários, que confundiram sistematicamente, em suas 

acusações, a política com o educador. A formação da consciência das massas viu-

se dessa forma acusada de apresentar os sintomas de uma perigosa estratégia de 

subversão. 
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E aí se enraíza o problema, porque, de acordo com a pedagogia da 
liberdade, preparar para a democracia não pode significar somente 
converter o analfabeto em eleitor, condicionando-o às alternativas de 
um esquema de poder já existente. Uma educação deve preparar, ao 
mesmo tempo, para um juízo crítico das alternativas propostas pela 
elite, e dar a possibilidade de escolher o próprio caminho (FREIRE, 
2001, p.46). 

  

Freire representa um dos maiores e mais significantes educadores do século 

XX. Sua pedagogia mostra um novo caminho para a relação entre educadores e 

educandos. Caminho este que, consolida uma proposta político pedagógica 

elegendo educador e educando como sujeitos do processo de construção do 

conhecimento mediatizados pelo mundo, visando à transformação social e 

construção de uma sociedade justa, democrática e igualitária. 

O método Freireano é revolucionário porque ele pode tirar da situação de 

submissão, de imersão e de passividade aqueles e aquelas que ainda não 

conhecem a palavra escrita. A revolução pensada por Freire não pressupõe uma 

inversão nos pólos oprimido opressor, antes, pretende reinventar, em comunhão, 

uma sociedade onde não haja a exploração e a verticalidade do mando, onde não 

haja a exclusão ou a interdição da leitura do mundo aos segmentos desprivilegiados 

da sociedade. 

Para Freire (2001) seu método busca a conscientização, ou seja, o 

empoderamento, que se apresenta como um processo num determinado momento e 

deve continuar sendo processo no momento seguinte, durante o qual a realidade 

transformada mostra um novo perfil. Ainda segundo o autor, na medida em que o 

homem integra-se nas condições de seu contexto de vida, reflete sobre eles e leva 

respostas aos desafios que lhe apresentam, cria a cultura. 

 Assumir a liberdade como maneira de ser homem é o ponto de partida do 

Círculo de Cultura proposto por Freire. Para Padilha (2007) quando falamos de 

Círculos de Cultura, estamos logo de início incentivando a realização do encontro 

entre as pessoas ou grupos de pessoas que se dedicarão ao trabalho didático-

pedagógico ou a outras vivências culturais e educacionais, visando a um processo 

de ensino e de aprendizagem, qualquer que seja o espaço onde isso aconteça, no 

qual todas as pessoas participantes de um processo de ensino e de aprendizagem 

podem pesquisar, pensar, praticar, refletir, sentir, deliberar, ser, plantar, agir, cultivar, 

intervir e avaliar o seu fazer, num movimento permanentemente dialógico. 
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Paulo Freire em suas obras cita em vários momentos os “Círculos de Cultura”: 

  

[...] eram espaços amplos que abrigavam em si círculos de cultura, 
bibliotecas populares, representações teatrais, atividades recreativas 
e esportivas. Os Círculos de Cultura eram espaços em que 
dialogicamente se ensinava e se aprendia. Em que se conhecia em 
lugar de se fazer transferência de conhecimento. Em que se produzia 
conhecimento em lugar da justaposição ou da superposição de 
conhecimento feitas pelo educador sobre o educando. Em que se 
construíam novas hipóteses de leitura do mundo (FREIRE, 1992, 
p.59). 

E, complementa: 

[...] em lugar de escola, que nos parece um conceito, entre nós, 
demasiado carregado de passividade, em face de nossa própria 
formação (mesmo quando se lhe dá o atributo de ativa) e 
contradizendo a dinâmica fase de transição, lançamos o Círculo de 
Cultura. Em lugar do professor, com tradições fortemente “doadoras”, 
o Coordenador de Debates. Em lugar de aula discursiva, o diálogo. 
Em lugar de aluno, com tradições passivas, o participante de grupo. 
Em lugar dos “pontos” e de programas alienados, programação 
compacta, “reduzida” e “codificada” em unidades de aprendizado 
(FREIRE, 1996, p.46). 

 

Padilha (2003), diz que “O Círculo de Cultura” favorece o incentivo e o 

estímulo à utilização e à expressão de diferentes formas de linguagem e 

representação da realidade, já que, conforme entendemos, a realidade pode ser 

explicada com base em diferentes níveis ou, melhor dizendo, na perspectiva de 

diferentes olhares, que se traduzem em práticas vivenciais e contextuais. 

O Círculo de Cultura é uma estratégia de ação e reflexão para o 

desenvolvimento consciente da organização e mobilização social. Idealizado por 

Paulo Freire, é constituído por um grupo de pessoas com algum interesse comum 

que se reúne periodicamente para refletir sobre seus problemas e situações de vida, 

construir uma percepção mais profunda da realidade e elaborar coletivamente 

estratégias concretas de intervenção (BRANDÃO, 2005). Segundo o autor, as 

etapas para realização do Círculo de Cultura são: levantamento das palavras 

geradoras, codificação, descodificação e desvelamento crítico. 

 

3.2 A opção metodológica pela pesquisa  

 

A pesquisa caracterizou-se como sendo qualitativa, que assume um 

referencial teórico de caráter dialético, que segundo Minayo (1992) verifica uma 
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relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 

números. Acrescentamos que é uma pesquisa que tem inspiração na pesquisa 

participante, já que se utilizou da metodologia educativa de Freire, pois segundo 

Haguette (1987) a pesquisa participante possui uma nova relação entre teoria e 

prática (como ação para a transformação). Traz como um dos colaboradores da 

expansão desta metodologia Paulo Freire, que incentiva a população na base da 

estrutura social a expressar seu poder do saber através do diálogo. Em nossa 

pesquisa trabalhamos usando a pesquisa participante com base em Freire, além de 

utilizar outros autores tanto no referencial teórico, como no metodológico. 

 

3.3 O local e os sujeitos 

 

O estudo se desenvolveu no município de Entre Rios do Sul, local onde 

trabalho. Entre Rios do Sul possui uma população total de 3.491 de habitantes, de 

acordo com o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2000).  

Seu ano de instalação foi em 1989, fazendo parte da microregião de Erechim, 

sua área é de 120,44 km² representando 0.0448% do Estado, 0.0214% da região e 

0.0014% de todo o território brasileiro. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

é de 0.757 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000).   

A população urbana é de 59.27% e sua população rural está em 40.73%. 

A distância do município e a Capital Riograndense, Porto Alegre, é de 

314,49Km, como observado na Figura 01, exposta no mapa abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 - Localização do município de Entre Rios do Sul 
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Fonte: Federação das Associações de municípios do Rio Grande do Sul, 2011. 
 

 
A formação étnica da população de Entre Rios do Sul é diversificada, fruto de 

toda miscigenação ocorrida na época da colonização, embora a maioria descenda 

de europeus. Pelo motivo da instalação da usina hidrelétrica do rio Passo Fundo, no 

início da construção da barragem, várias pessoas e famílias se instalaram no 

município vindo de outras regiões do Brasil e ali ficaram. A fonte de renda da 

população Entre Rios Sulense é a agricultura, com plantações de soja e milho. 

Quanto aos sujeitos da pesquisa, foram envolvidos mulheres pertencentes a 

um grupo da Prefeitura Municipal de Entre Rios do Sul, coordenado pela 

pesquisadora e com ajuda da extencionista da Emater do Rio Grande do Sul e da  

Associação Riograndense de Empreendimentos da Assistência Técnica e Extensão 

Rural (ASCAR). 

O grupo de mulheres existe há quatro (04) anos no Município. São realizados 

encontros quinzenais e discutidos temas referentes à vida e cultura das mulheres, 

como: família, filhos, envelhecimento, saúde. Em vários momentos são convidados 

profissionais do município, como médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, 

psicólogo para debaterem assuntos do interesse do grupo. 

 

Fazem parte do grupo, em torno de doze (12) mulheres, com faixa etária entre 

32 e 63 anos, residentes no município e no interior do mesmo. Estas mulheres já 



25 
 

participam do grupo a fim de melhorar sua qualidade de vida, expressar seus 

sentimentos e ajudar umas as outras.  

A pesquisa participante se presta a situação mencionada, pois se caracteriza 

quando concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores e participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo 

ou participativo. Participante se desenvolve a partir da interação entre pesquisadores 

e membros das situações investigadas (MINAYO, 2003). Nossa pretensão é que ao 

dialogarmos e refletirmos com estas mulheres sobre seu cotidiano possamos realizar 

a pesquisa. Como afirma Brandão (1985) pesquisa participante é um enfoque de 

investigação social por meio do qual se busca plena participação da comunidade na 

análise de sua própria realidade, com objetivo de promover a participação social 

para o benefício dos participantes da investigação. Estes participantes são os 

oprimidos, os marginalizados, os explorados. Trata-se, portanto, de uma atividade 

educativa de investigação e ação social. 

Haguette (1987) afirma que a pesquisa participante é a metodologia que 

busca incentivar o desenvolvimento autônomo (autoconfiante) a partir das bases e 

uma relativa independência exterior. A mesma autora reproduz uma definição 

expressa por Demo (1985, p. 32) “é um processo de pesquisa no qual a comunidade 

participa na análise de sua própria realidade, com vistas a promover uma 

transformação social em benefício dos participantes que são oprimidos”. 

Foram realizadas quatro oficinas na perspectiva do Círculo de Cultura cujos 

temas giraram em torno do corpo e do cuidado de si.  Estas oficinas foram gravadas 

em áudio e transcritas, logo após as reuniões. A este material  acrescentou-se  

observações livres da pesquisadora e notas teóricas e metodológicas.  

Conforme Padilha (2003) no processo de leitura e reflexão deste material 

surge questões eventualmente nunca pensadas ou imaginadas pelos sujeitos que 

participam desse círculo, que colocam em dúvida as suas próprias identidades. 

Estamos diante de um novo espaço de encontro e de relações humanas no qual 

reconhecemos que a nossa identidade é, na verdade, plural, e que a complexidade 

da relação entre as culturas está presente em qualquer grupo social, porque a 

diferença mais evidente esconde outras diferenças não tão evidentes assim, que só 

aparecem num encontro e no estabelecimento de relações mais profundas. 
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Para Freire (2001), o diálogo desenvolvido nos Círculos de Cultura objetiva o 

conhecimento no seu sentido mais amplo, ou seja, desconstruir, intencionando 

revelar o sujeito, transformando o Oculto em Culto, emancipando-o social e 

politicamente. É nessa perspectiva de aproximação das duas dimensões de cultura 

que a leitura de Freire pode ser entendida, em que os sujeitos participantes do 

Círculo apreendem o sentido gnosiológico, compreendem as perspectivas 

antropológicas da cultura, transcendendo- a como códigos e significados negociados 

resignificados de forma dinâmica (BOEHS et al., 2007). 

Os participantes do "Círculo de Cultura", em diálogo sobre o objeto a ser 

conhecido e sobre a representação da realidade a ser decodificada, respondem às 

questões provocadas pelo coordenador do grupo, aprofundando suas leituras do 

mundo. O debate que surge daí possibilita uma re-leitura da realidade de que pode 

resultar o engajamento do participante em práticas políticas com vista à 

transformação da sociedade (FREIRE, 1987). 

Para Kleba (2000), uma das contribuições significativas dos profissionais no 

processo de empoderamento é reconhecer e valorizar recursos e potenciais próprios 

dos sujeitos e das comunidades em que trabalham. Podem, ainda, ser mediadores 

do acesso aos recursos e competências políticas que ampliem e fortaleçam os 

potenciais de enfrentamento das adversidades. 

Abaixo, o Quadro 01, especifica os sujeitos envolvidos na pesquisa, os quais 

foram nominados ficticiamente: 

 
Quadro 01- Participantes da pesquisa. 

NOME 

FICTÍCIO 

IDADE GRAU DE 

ESCOLARIDADE 

PROFISSÃO 
 

ESTADO 
CIVIL 

 

FILHOS 
 

Ana 59 Ensino Fundamental Aposentada Viúva Cinco 

Dora 48 Ensino Médio Dona de casa 
 

Casada 
 

Dois 
 

Dulce 32 Ensino Médio Faxineira Casada Dois 

Elenice 53 Ensino Fundamental Dona de casa 

 

Casada 
 

Dois 
 

NOME 

FICTÍCIO 

IDADE GRAU DE 

ESCOLARIDADE 

PROFISSÃO 
 

ESTADO 
CIVIL 

 

FILHOS 
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Geni 48 Ensino Médio Agente 

Comunitária de 

Saúde 

Casada Dois 

Lia 58 Ensino Fundamental Aposentada Viúva Um 

Luci 60 Ensino Fundamental Aposentada Casada 
 

Um 
 

Lucia 63 Ensino Fundamental Aposentada 
 

Casada 
 

Quatro 
 

Mara 61 Ensino Fundamental Aposentada Divorciada Quatro 

Nadia 36 Ensino Fundamental Dona de Casa Casada Dois 

Nilce 39 Ensino Fundamental Serviços Gerais Casada Dois 

Silvia 42 Ensino Médio Dona de casa Casada Um 

Fonte: A autora, 2011. 
 

Quanto aos aspectos éticos, o projeto foi encaminhado primeiramente ao 

Comitê de Ética da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) e foi autorizado sob o 

parecer nº 304/10. Agregado a este, o deferimento do ofício do pedido a autorização 

institucional para a concretização do projeto encaminhado a Secretaria Municipal da 

Saúde do Município de Entre Rios do Sul, e a utilização do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido a fim de garantir o sigilo e o respeito ético para com as mulheres 

participantes do grupo de apoio.  

 

3.4 A realização do Círculo de Cultura 

 

Como cito  anteriormente, já participava do grupo de mulheres realizado no 

município de Entre Rios do Sul, em contato com as mulheres do mesmo para a 

realização da pesquisa. A acolhida se deu de forma positiva, pois estavam ansiosas 

para o início do trabalho e cheias de expectativas enquanto grupo. 

O ambiente era de meu conhecimento, já havia  um   vínculo  entre as 

participantes e o contexto estava bem estabelecido, sendo que o grupo já existia há 

quatro anos. 
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Foram realizadas quatro oficinas dentro da metodologia de Paulo Freire, cada 

encontro com duração de duas horas cada. 

Autorizado pelas participantes, os procedimentos foram realizados e 

observados mediante a gravação e transcrição das oficinas em áudio,   durante o 

contato com as mulheres. Com as transcrições em mãos  realizou-se a leitura 

flutuante dos dados e a partir daí buscou-se categorizar as falas relacionado-as às 

categorias propostas por Freire (1987) em sua metodologia problematizadora: 

levantamento de temas geradores, codificação, descodificação e desvelamento 

crítico.  

No primeiro encontro foi realizado o reconhecimento da pesquisa, questões 

éticas e o levantamento dos temas geradores. A busca pelos temas geradores é o 

momento de promover o diálogo com educação da prática da liberdade. É quando 

acontece a investigação do universo temático do povo. Aqui o que se pretende 

investigar não são os homens estáticos, mas o seu pensamento é referido à 

realidade, os níveis de percepção desta, a sua visão de mundo em que se 

encontram envolvidos os “temas geradores” (FREIRE, 1987). 

Na segunda, terceira e quarta oficina pôs-se em prática a codificação e 

reflexão dos temas geradores, bem como a descodificação.  No último e quarto 

encontro realizou-se um feedback do que foi trabalhado e também a busca da 

percepção do empoderamento no grupo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e a discussão são apresentados no artigo elaborado para 

publicação.  

 

4.1 Artigo para publicação em Revista Científica 

 

 

EMPODERAMENTO EM UM GRUPO DE MULHERES DE UM MUNICÍPIO DO SUL 

DO BRASIL 

 

RESUMO 
 
Em um município do sul do Brasil, vem se desenvolvendo há aproximadamente 
quatro anos, a partir da Prefeitura Municipal, um trabalho educativo com mulheres. 
Atualmente, o que se pretende é fortalecer estas mulheres como agentes de 
mudanças de sua história. Este estudo teve por objetivo elaborar e orientar uma 
proposta de discussão crítica (pró-ativa), do cotidiano feminino do grupo de mulheres 
de um município do sul do Brasil, com o uso da metodologia Círculo de Cultura de 
Paulo Freire. A pesquisa em questão foi de caráter participante em consonância com 
a metodologia Freireana, que propõe a educação a partir do diálogo. Quanto aos 
sujeitos da pesquisa foram envolvidas 12 mulheres pertencentes a um grupo do 
município do sul do Brasil. Utilizou-se quatro oficinas com o uso da metodologia do 
Circulo de Cultura, cujo, tema foi o corpo e o cuidado. Os procedimentos de análise 
dos dados foram relacionados às etapas desenvolvidas com as mulheres no próprio 
Círculo de Cultura e neste contexto buscamos a presença de empoderamento 
advindo das reflexões sobre as questões trazidas durante o trabalho educativo 
realizado. Através do levantamento dos temas geradores, da codificação, 
descodificação e do desvelamento crítico o grupo pode rever seus conceitos sobre 
os problemas diários tendo um olhar mais crítico e menos submisso. Dentro dos 
fatos, pode-se considerar que as oficinas trabalhadas mostraram uma transformação 
significativa nas mulheres, ou seja, a sensibilização do empoderamento. 

 
 
Palavras-chave: Mulheres. Círculo de Cultura. Empoderamento. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O grupo de mulheres de um município do sul do Brasil existe há quatro anos e 

atualmente participam em torno de 12 mulheres vindas do interior do município e da 

sede. A faixa etária está entre 32 anos e 63 anos; são mulheres que em algum 

momento de suas vidas necessitaram o acompanhamento psicológico devido a 

questões familiares e transtornos como depressão, ansiedade e estresse.  

Devido a isto, sentiu-se a necessidade de fazer um trabalho mais sistemático, 

por constatar que estas mulheres se encontravam sem expectativa de vida e em 

situação de submissão em relação a seus companheiros. Um trabalho utilizando os 

preceitos de Freire poderia influir em seu empoderamento, ou seja, no seu 

fortalecimento para enfrentar estas intempéries, proporcionar a essas mulheres o 

contato maior consigo e uma consciência maior do papel que desempenham no 

mundo.  

Freire (1987) revela que os participantes do "Círculo de Cultura", em diálogo 

sobre o objeto a ser conhecido e sobre a representação da realidade a ser 

decodificada, respondem às questões provocadas pelo coordenador do grupo, 

aprofundando suas leituras do mundo. O debate que surge daí possibilita uma re-

leitura da realidade de que pode resultar o engajamento do participante em práticas 

políticas com vista à transformação da sociedade. 

Trabalhar o grupo de mulheres dentro da metodologia Paulo Freire, pode 

ajudá-las a perceber em termos críticos, o que caracteriza sua vida, e que reflitam 

que, se desejarem, é possível fazer mudanças.  

Com relação à mulher, Lagarde (1996 apud LISBOA, 2007, p.170) refere que 

“é aquela que mais trabalha; recebe menor retribuição pessoal por seu trabalho; 

enfrenta mais impedimentos e limitações para alcançar riqueza social; possui mais 

carências, enfrenta mais privações e satisfaz em menor medida suas necessidades 

vitais”. 

A naturalização dos papéis masculinos e femininos está 
intimamente relacionada às concepções tradicionais, e ainda 
atuais, de gênero. Compreendido como uma categoria de 
análise (como etnia e classe), o gênero é um componente ativo 
das práticas sociais e, na nossa sociedade, implica na 
hierarquização entre os sexos, ou seja, no estabelecimento de 
um lado com poder (homem forte, racional, ativo) e de outro 
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sem ou com o mínimo desse (mulher sensível, emotiva, 
passiva) (CORTEZ; SOUZA, 2008, p,171). 

 

Assim um trabalho referente ao empoderamento que de acordo com 

Vasconcelos (2003) significa o aumento do poder e da autonomia pessoal e coletiva, 

de indivíduos e grupos sociais, interpessoais e institucionais, principalmente 

daqueles submetidos a relações de opressão, discriminação e dominação social é 

importante a fim de possibilitarmos uma nova visão de vida e de atitudes das 

mulheres. 

O empoderamento das mulheres, então representa um desafio às relações 

patriarcais, em especial dentro da família, ao poder dominante do homem e a 

manutenção dos seus privilégios de gênero. Significa uma mudança na dominação 

tradicional dos homens sobre as mulheres, garantindo-lhes a autonomia no que se 

refere ao controle dos seus corpos, da sua sexualidade, do seu direito de ir e vir, 

bem como um rechaço ao abuso físico e a violação sem castigo, o abandono e as 

decisões unilaterais masculinas que afetam a toda a família (COSTA, 2000). 

Com isso, o objetivo desse trabalho foi elaborar e aplicar uma proposta de 

discussão crítica (pró-ativa), do cotidiano feminino do grupo de mulheres de Entre 

Rios do Sul (RS), com o uso da metodologia Círculo de Cultura de Paulo Freire. 

O grupo é uma estrutura básica de trabalho e investigação. As forças internas 

dos grupos implicam sustentação e apoio sócio-emocional, no fortalecimento das 

interações emocionais, na comunicação aberta, no compromisso e responsabilidade, 

na participação efetiva e na construção de uma individualidade crítica (MENEGHEL, 

2005). 

Este trabalho não propõe supervalorizar o poder dos grupos, mas recolocar 

sua importância, bem como estabelecer seus limites, na construção de uma 

sociedade em que homens se tornem “sujeitos ativos” e não apenas “sujeitos 

sujeitados” de sua própria história individual e coletiva (ANDALÓ, 2006). 

Para isso, quando se pensa em grupo, e, em uma metodologia participativa e 

dialógica de conscientização para uma participação ativa na própria realidade é 

inegável não pensarmos no Circulo de Cultura de Paulo Freire, possibilitando assim 

o empoderamento do individuo, grupo e sociedade. Conforme Andaló (2006) é no 

trabalho em grupo que os homens tem a possibilidade de se indagar o “como” e o 

“por que” de suas condições de existência. 
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2 METODOLOGIA  

 

A pesquisa caracterizou-se como sendo qualitativa, que segundo Minayo 

(1992) verifica uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 

pode ser traduzido em números. Acrescentamos que é uma pesquisa que tem 

inspiração na pesquisa participante, já que se utilizou da metodologia educativa de 

Freire, pois segundo Haguette (1987) a pesquisa participante possui uma nova 

relação entre teoria e prática (como ação para a transformação).  

O estudo se desenvolveu num município do Sul do Brasil, local o qual onde já 

vinha desenvolvendo um trabalho com as mulheres do grupo.  

Quanto aos sujeitos da pesquisa, foram envolvidos mulheres pertencentes a 

um grupo da Prefeitura Municipal, o qual coordenei  com o auxílio da extencionista 

da Emater/RS – Associação Riograndense de Empreendimentos da Assistência 

Técnica e Extensão Rural (ASCAR). 

Fazem parte do grupo, em torno de doze (12) mulheres, com faixa etária entre 

32 e 63 anos, residentes no município e no interior do mesmo.  

Nossa pretensão foi que ao dialogarmos e refletirmos com estas mulheres 

sobre seu cotidiano pudemos realizar a pesquisa. Como afirma Brandão (1985) 

pesquisa participante é um enfoque de investigação social por meio do qual se 

busca plena participação da comunidade na análise de sua própria realidade, com 

objetivo de promover a participação social para o benefício dos participantes da 

investigação. Estes participantes são os oprimidos, os marginalizados, os 

explorados. Trata-se, portanto, de uma atividade educativa de investigação e ação 

social. 

Foram realizadas quatro oficinas na perspectiva do Círculo de Cultura cujos 

temas giraram em torno do corpo e do cuidado de si.  Estas oficinas foram gravadas 

em áudio e transcritas, logo após as reuniões. A este material  acrescentamos 

observações livres e notas teóricas e metodológicas. O quadro 01 especifica os 

sujeitos envolvidos na pesquisa para os quais foram dados nomes fictícios: 
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Quadro 01 - Participantes da pesquisa. 
NOME 

FICTÍCIO 

IDADE GRAU DE 

ESCOLARIDADE 

PROFISSÃO 
 

ESTADO 
CIVIL 

 

FILHOS 
 

Ana 59 Ensino Fundamental Aposentada Viúva Cinco 

Dora 48 Ensino Médio Dona de casa 
 

Casada 
 

Dois 
 

Dulce 32 Ensino Médio Faxineira Casada Dois 

Elenice 53 Ensino Fundamental Dona de casa 

 

Casada 
 

Dois 
 

Lia 58 Ensino Fundamental Aposentada Viúva Um 

Luci 60 Ensino Fundamental Aposentada Casada 
 

Um 
 

Lucia 63 Ensino Fundamental Aposentada 
 

Casada 
 

Quatro 
 

Mara 61 Ensino Fundamental Aposentada Divorciada Quatro 

Nadia 36 Ensino Fundamental Dona de Casa Casada Dois 

Nilce 39 Ensino Fundamental Serviços Gerais Casada Dois 

Silvia 42 Ensino Médio Dona de casa Casada Um 

Fonte: A autora, 2011. 
 

Quanto aos aspectos éticos, o projeto foi encaminhado primeiramente ao 

Comitê de Ética da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) e foi autorizado sob o 

parecer nº 304/10.  Agregado a este o deferimento do ofício do pedido a autorização 

institucional para a concretização do projeto encaminhado a Secretária Municipal da 

Saúde do Município de Entre Rios do Sul, e a utilização do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido a fim de garantir o sigilo e o respeito ético para com as mulheres 

participantes do grupo de apoio.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise e discussão dos dados se deram a partir do referencial teórico de 

Paulo Freire e seu Círculo de Cultura para o qual são propostas quatro etapas: 

levantamento dos temas geradores, codificação, descodificação e desvelamento 

crítico. Os materiais produzidos nas quatro oficinas foram analisados e discutidos 

dentro desta metodologia.  

 

3.1 Primeiro encontro: identificação do trabalho e levantamento dos temas 

 

Iniciando o Círculo de Cultura e com o intuito de quebrar o gelo, trabalhar a 

apropriação e iniciar a sensibilização, optou-se por uma dinâmica de reflexão da 

história de vida das mulheres chamada a História do Nome. A dinâmica objetivava 

uma apresentação de forma descontraída e reflexiva sobre a história do nome de 

cada participante. A atividade foi compartilhada no grupo, sendo que possibilitou um 

maior entrosamento entre as componentes, pois mesmo estando juntas há quatro 

anos, se encontravam apenas vez por mês e não nunca haviam trabalhado aspectos 

tão íntimos anteriormente. 

Analisando as transcrições, observo que relatam a história de seus nomes, 

seus apelidos e a forma que gostam de serem chamadas, assim, percebo um 

progresso para a maior liberdade do grupo, pois, o simples fato de poderem ser 

chamadas por seus apelidos (o que fazia parte da atividade), ou do modo que mais 

lhes agrada, gerou maior interação e uma sensação de domínio sobre o “eu” de 

cada uma, havendo assim, uma quebra de barreiras, proporcionando o 

encorajamento, para que estas pudessem transformar seus anseios em algo real, 

explicito. Manifestando suas opiniões foi possível sim, serem ouvidas, entendidas e 

respeitadas.  

Em observância a prática da atividade, Lane (1982) afirma que uma das 

funções do grupo é definir papéis e a identidade dos indivíduos, de modo a garantir 

sua produtividade e a mudança social. Refletir sobre a identidade permite que os 

homens se percebam como tendo um maior controle sobre suas vidas, o que tem a 

ver com o seu empoderamento.  
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Iniciou-se a partir da atividade com a história do nome a busca pelos temas 

geradores. Solicitou-se que cada dupla relacionasse figuras observadas nas revistas 

aos temas que gostariam que fossem trabalhados nas oficinas. Foram solicitados 

temas estes que identificassem situação de desconforto em sua vida, que as 

preocupassem ou que no momento fossem um problema. A escolha por se 

trabalhar, temas geradores relacionados a fatores problemáticos, deu-se em razão 

do intuito de libertação, pois tais temas, que muitas vezes estão aprisionados no 

indivíduo, geram conformidade e tristeza. A exposição destes pode criar 

inicialmente, um sentimento de alívio, pelo fato de poderem estar compartilhando 

seus medos e receios. Pode haver também a identificação, pois outras integrantes 

podem estar vivenciando algo semelhante, e, ainda a percepção da solidariedade 

feminina, uma vez que podem vir a receber apoio mútuo, e assim se sentirem mais 

amparadas.   

Tornando-se expressados os temas geradores, se possibilitou o 

conhecimento das inconformidades, sendo possível assim, em um segundo 

momento discutir maneiras que possibilitem o surgimento de uma pró-atividade 

pessoal, em busca de uma maior qualidade de vida. Para Brandão (2005), o 

levantamento dos temas geradores são falas que desvelam o mundo em que se 

vive; um momento comum de descoberta. Descobertas, no sentido de conhecer as 

preocupações e reais necessidades do grupo de mulheres que se irá trabalhar. 

 Na oficina de levantamento dos temas as palavras que mais apareceram no 

grupo foram: a chegada da “velhice”, as dores do corpo, as mudanças do corpo com 

a idade, a menopausa e a preocupação com o futuro dos filhos. Assim, diante destas 

narrativas, pude perceber em concomitância com o que verifiquei, enquanto 

psicóloga, no momento de suas explanações em relação ao que as sua expressão 

corporal, tom de voz e postura, que os temas geradores em questão, provocam 

sentimentos de tristeza e desânimo nas entrevistadas, não só pela preocupação 

vivida no presente, mas também, pela insegurança e incerteza de suas capacidades, 

enquanto mulheres, de reverter algumas situações e amenizar ou solucionar outras. 
Sendo assim, a importância da identificação dos temas geradores, da procura 

temática, converte-se numa luta comum por uma consciência da realidade e 

consciência de si, que fazem desta procura o ponto de partida do processo de 

educação e da ação cultural do tipo libertador (FREIRE, 2001). 
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Pode-se perceber no primeiro encontro que a liberdade de expressão permitiu 

que o grupo refletisse sobre seus problemas, em nenhum momento houve 

interferência da pesquisadora nas “verdades” das mulheres e sim se buscou o papel 

de mediadora. Segundo Andaló (2006) mediações são processos facilitadores, que 

possibilitam ao indivíduo apreender o mundo que o cerca em seus significados. 

 

3.2 Segunda oficina: a discussão dos temas 

 

A segunda oficina objetivava a continuidade do levantamento dos temas e, se 

possível sua codificação, segunda etapa da metodologia Freireana. Segundo Freire 

(2005) na codificação os participantes integram a significação das palavras ou temas 

geradores em seu contexto existencial, eles as redescobrem num mundo expresso 

em seu comportamento. 

Tendo em vista o que foi exposto pelo grupo na realização da primeira oficina, 

percebi a preocupação das participantes no que tange seus próprios corpos, em 

questões de saúde, estética e informação. A abordagem sobre o corpo se destaca 

pela importância de um maior conhecimento sobre elas mesmas, podendo interferir 

na maneira em que atuam em seu cotidiano. O corpo de cada ser humano é seu 

bem mais valioso, requer cuidado em todos os âmbitos, através da conscientização 

do que ele significa e de como é visto, pode ser possível alavancar questões de 

atitude, de comprometimento e estruturar possíveis objetivos, que tenham por mérito 

influenciar de forma positiva a qualidade de vida. 

Durante muito tempo na história da humanidade, e até nos dias atuais, o 

corpo foi e é visto como um bem de dominação social e não como sendo 

pertencente à mulher. Silveira (2003) nos fala que o corpo longe se ser um espaço 

privado do ser, longe de representar o lugar da essência do indivíduo, é perpassado 

e constituído nas relações com seu tempo e espaço, com sua cultura feita de jogos 

de verdades. É desta forma que o poder alcança a vida, através de posicionamentos 

discursivos historicamente construídos. Assim, o poder começa no corpo, no 

disciplinamento deste e talvez por isso o re-significar o corpo para poder re-significar 

o poder/saber sobre suas vidas seja tão importante para o trabalho realizado com o 

grupo de mulheres, buscando assim, o empoderamento.  

Por isso, se faz necessário possibilitar o re-pensar do saber instituído, 

imposto como sendo verdade, pois nas palavras de Mendes (2008) quanto mais as 
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mulheres aceitam inconscientemente sua própria exclusão, mais parecem naturalizá-

la. 

Para haver uma reflexão maior sobre o tema do corpo levantado, a atividade 

da segunda oficina foi iniciada com a  distribuição de  massinha de modelar para as 

mulheres como parte da dinâmica. Foi solicitado que reproduzissem ludicamente a 

partir desse material, o corpo ou a parte do corpo que mais as preocupavam.  

 

[...] o meu boneco ficou de braços erguidos pedindo socorro para que 
eu emagreça, eu fui ao médico sexta-feira e ele me disse 
imediatamente para emagrecer vinte quilos, pois eu tenho problema 
de bronquite asmática (informação verbal)2 (LUCI). 
 
[...] fiz minha cabeça bem grande, para pensar coisas positivas, a 
cabeça e os pensamentos influenciam em tudo (informação verbal)2 
(DULCE). 
 
[...] eu me fiz gordinha, como eu sou, às vezes tem pessoas 
magrinhas, que vendo são perfeitas, só que às vezes estão cheias 
de problemas (informação verbal)2 (DORA).  
 
[...] eu fiz o boneco meio desajeitado, pois me vejo assim com a 
chegada da menopausa (informação verbal)2 (GENI). 

 

Tendo em vista a explanação sobre o corpo proposta pela dinâmica, percebi 

que as participantes, ligam a causa de suas doenças, ao corpo físico que possuem 

no momento. O excesso de peso, as dificuldades respiratórias, os problemas com a 

postura, são demonstrados como motivo de suas limitações e como barreira para a 

harmonia pessoal. 

É evidente que o grupo consegue visualizar os problemas que se abrigam em 

seus corpos, pois podem senti-los por meio de dores e nas restrições imperantes em 

suas atividades corriqueiras. Já, o que não está claro, são os fatores que as levaram 

a chegar a este resultado, bem como a real compreensão e conhecimento da causa-

efeito. Outra reflexão que podemos fazer é que em muitos momentos a mulheres é e 

se comporta como sendo aquilo que os outros acham que ela deve ser. Em busca 

de agradar o que a sociedade lhe impõe. 

Assim, leva-se a transcorrer em um tempo passado, e também atual, em que 

a mulher, por advento de seu gênero não representa uma figura de peso diante da 

sociedade. A mulher era e ainda é criada para ser esposa, mãe e cuidar dos 

                                                           

2 Transcrições de depoimentos das mulheres atendidas na prefeitura no ano de 2011. 
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afazeres do lar, enquanto o homem era/é responsável por todo o resto. Por 

consequente, Friedmann (1996) fala que as mulheres tendem a conhecer muito 

menos o mundo do que os homens e geralmente confiam neles para negociar com o 

comércio externo, mesmo quando o resultado final afeta seu próprio bem estar e dos 

seus filhos, não tendo um acesso adequado a serviços básicos de saúde e um 

controle muito fraco sobre os seus próprios corpos. 

A colocação da mulher, como ser igualitário, percorre décadas e os avanços 

vão se incorporando com o passar dos anos. Estes fatos, cada um de nós pode 

vislumbrar diante de sua própria família, apenas relembrando o modo de criação de 

sua avó, de sua mãe, o seu e de sua filha. Nesta curta analise é possível verificar o 

choque entre o que foi imposto a cada geração, e como os direitos da mulher foram 

adquiridos. Diante disso, é possível voltar ao grupo e perceber que estas mulheres 

hoje vivenciam o efeito resultante da causa de como e para que foram criadas. 

Sendo estas, pertencentes de uma pequena comunidade, onde a agricultura 

predomina como meio de subsistência, a sua educação foi voltada para a 

constituição de família na idade adulta, sendo negados a elas, em razão de seu 

habitat, elementos de informação e cultura. Assim, o desempoderamento se inicia 

com a submissão das mulheres a partir do corpo, para Meneghel (2005), a opressão 

está creditada à instância biológica e reprodutiva, na medida em que o organismo 

feminino subjugando a mulher à função reprodutora seria uma das bases sobre a 

qual se teria construído a subordinação da mulher. 

Diante disso, a informação se dá como um aspecto importante do 

empoderamento. Para Carvalho (2004), o empoderamento grupal (ou comunitário) 

inclui, portanto, a experiência subjetiva do empoderamento psicológico e a realidade 

objetiva de condições estruturais que são modificadas no momento em que ocorre a 

redistribuição de recursos.  

Ao transmitir informações permitindo que as pessoas se apropriem do novo 

ou se (re)apropriem do que já conhecem, prática importante para o empoderamento, 

Carvalho (2004) também expõe que o empoderamento grupal requer, por 

conseguinte, uma prática que responda, simultaneamente à experiência subjetiva da 

“falta de poder” e que, ao mesmo tempo, contribua para a mudança das condições 

sócio-culturais. Com informações as pessoas, os grupos, têm uma oportunidade de 

sair da condição de beneficiário para ser um agente ativo do processo (IORIO, 

2002). 
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Possibilitar uma maior confiança na capacidade pessoal para levar adiante 

algumas formas de ação e resoluções de problemas é o que se espera buscar com 

as oficinas realizadas, sendo assim, surgem algumas manifestações e dúvidas sobre 

o corpo e a menopausa. 

A partir de algumas manifestações, percebi a possibilidade de levantar a 

questão e a reflexão sobre a chegada do envelhecimento e as consequências do 

mesmo para a mulher. 

Neste dia, por conseguinte, tinha em mãos  o material sobre os temas: 

mulheres, envelhecimento e menopausa que foram oferecidos então, as 

participantes. E, Silvia se propôs a fazer a leitura do texto, já que as demais não 

expressaram este desejo. O texto escolhido foi, “Fatores associados à qualidade de 

vida após a menopausa” cuja autoria são Lorenzi; Baracat e Padilha (2006). O texto 

de linguagem simples e de fácil compreensão aborda os fatores biológicos, culturais 

e psicossociais envolvidos no processo menopausa.  

No momento em que uma das integrantes do grupo fazia a leitura do texto, 

notou-se certo movimento das participantes, e logo após surge uma manifestação. 

Assim, Dulce levanta a questão 

 

[...] meninas, deveríamos nesse momento poder falar mais de nós 
mesmas, nos valorizar. Temos pouco tempo para nós e em nenhum 
momento falamos da importância de estar bem com o nosso 
psicológico (informação verbal)3 (DULCE). 
 
[...] hoje em dia não é só alimentação que as pessoas precisam 
investir? Qualidade de vida é alimentação, porque a gente vê 
bastante gente falar e eu acho que é uma parte que ajuda também. 
Mas a mente da gente é a que mais ajuda a nos mantermos bem, 
porque se a gente pensa só negativo, negativo, negativo! Vai e 
acontece só negativo mesmo e daí não adianta gente se alimentar 
com as melhores coisas se a cabeça da gente está avoada e para 
baixo (informação verbal) 3 (NILCE). 

 
A descodificação e o desvelamento crítico foram observados no momento em 

que Dulce e Nilce colocam sobre a importância de repensar a forma de se ver. Freire 

(2001) cita que a resposta que um homem dá a um desafio não muda só a realidade 

com a qual se confronta: a resposta muda o próprio homem, cada vez, um pouco 

mais e sempre de modo diferente. 

                                                           

3  Transcrições de depoimentos das mulheres atendidas na prefeitura no ano de 2011. 
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O grupo todo concordou com as participantes, explanando que o bem estar 

próprio, falar dos cuidados para saber lidar melhor com os problemas, como a 

tristeza e a angústia seria de fundamental importância ser discutido nos próximos 

encontros.  

Nesse encontro pode-se refletir a partir do que foi exposto pelas participantes, 

em como as mulheres falam pouco das questões que as incomodam, sendo o grupo 

de mulheres um espaço para falar para outras  sentirem-se  identificadas. 

Segundo Andaló (2006) em um grupo, cada sujeito reconhece o outro como 

diferenciado de si e ao mesmo tempo relacionado com ele. No relato das 

participantes, as mesmas revelam a ansiedade para a chegada do dia do grupo, pois 

para elas é um momento de diálogo, aprendizado e ensinamentos. 

 

3.3 Terceira oficina: um momento de reflexão 

 

Como forma de dar continuidade a oficina anterior, uma técnica de 

relaxamento foi realizada com o grupo com o objetivo de manterem um maior 

contato com seu próprio corpo.  

A dinâmica “contração muscular” otimizou um momento de singularidade e de 

reflexão para quem realizou, pois nesse momento permitiu também contato maior 

com seu próprio corpo tornando possível suscitar pensamentos de análise mental 

sobre suas vidas. O refletir unindo com a descontração muscular permite um 

envolvimento maior com seu “eu” (corpo/mente). Oliveira (2003), aponta que uma 

decisão referente a qualidade de vida, alimentação, exercícios, terapias implica 

informação, reflexão e escolha, buscando conhecer melhor o próprio corpo, cuidar 

da sua saúde e de seu bem estar físico e psíquico. Sendo assim, o relaxamento teve 

como objetivo propiciar um contato maior consigo mesma. Dar tempo para si! 

Oliveira (2003), em sua reflexão sobre a importância do tempo coloca que para a 

mulher o seu tempo é estilhaçado em devoções, é um tempo de respostas, onde 

pouco espaço sobra para as perguntas que quer fazer a si mesma. Sendo assim, o 

momento de reflexão permite que a mulher pense em sua vida, questione seus 

problemas e conseqüentemente busque possíveis soluções para estes.  

Após 15 minutos de relaxamento, seguiu-se a oficina solicitando que se 

dividissem em duplas e iniciado a dinâmica do “ninar”. O lúdico e a dramatização 
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que compõe essa atividade aperfeiçoa e auxilia a compreensão do que se objetiva 

trabalhar,  que foi o “deixar-se ser cuidada”. 

Essa atividade possibilitou um trabalho inter e intrapessoal, pois envolveu a 

confiança e a cumplicidade do grupo. Propiciou que as componentes do grupo 

visualizassem a importância do cuidado e o do permitir ser cuidada. Sabe-se que a 

mulher ao longo do tempo adquiriu culturalmente a incumbência do cuidar. O cuidar 

dos filhos, da casa, do marido, porém ao mesmo tempo se excluiu desse cuidado, do 

cuidado dela mesma e do deixar ser cuidada pelos outros. O trabalho relacionado 

com a confiança liberta a mulher de ser a “super-mulher” que pode tudo e que tem a 

responsabilidade de fazer tudo, permitindo que abdique e delegue algumas 

responsabilidades para o outro.  

Relacionando ao que foi exposto, Costa (2000), nos coloca que geralmente, 

as mulheres são vistas e tratadas apenas como provedoras do bem-estar da família 

ou como meio de bem-estar de outros, como mães e esposas, nunca como sujeitos 

autônomos com demandas próprias. 

Finalizada as dinâmicas, o grupo expôs suas percepções sobre o que havia 

realizado. Uma das participantes relatou que há muito tempo não havia “se sentido 

tão bem consigo mesma”, sendo que as duas atividades desenvolvidas retomaram a 

importância do cuidar-se. 

Em seus depoimentos, as mulheres dizem que nunca ou raramente se 

cuidaram, que nunca ou raramente tiveram a experiência de se cuidar. Além de não 

terem experimentado o se auto-cuidarem as mulheres tendem a pensar que o 

cuidado, que deve ser dos outros também é somente feminino. Seguindo essa 

reflexão, Oliveira (2003), coloca que na longa lista de emprego do tempo da mulher, 

vem o cuidar dos filhos, dos idosos, do companheiro, só não vem tempo para cuidar 

dela mesma, personagem secundária, última coadjuvante de sua própria vida.  

A descodicifação e o desvelamento crítico propostos por Freire (2001) 

eclodiram através dessa atividade. Nas falas das participantes ficou explícito a 

visualização de suas atitudes, a percepção das mesmas e o pensar em tornar 

diferente o seu cotidiano envolvido em alguns momentos por sentimentos de 

desvalorização, falta de atenção, doação e abdicação. Cotidiano este, muitas vezes, 

construído a partir de conceitos, ideias, percebidas por si mesmas, impostos 

culturalmente na relação de gênero. Oliveira (2003) coloca que a prolongada 

anulação do valor civilizatório da vida privada conseguiu o prodígio de fazer com que 
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todos acreditassem que o papel das mulheres na construção da civilização fora 

simplesmente a ausência. 

As respostas coincidiram com os objetivos, que eram: aproximar o grupo e 

demonstrar a importância da própria valorização, o que se deu através do ato de 

“ninar”. Quando se inicia um processo de valorização, de se auto-avaliar e de se 

perceber, isso pode possibilitar a conscientização e uma provável mudança em sua 

forma de ver e viver a vida e consequentemente de se relacionar com os outros, 

possibilitando assim a tomada de poder (empoderamento) nos relacionamentos.  

A mulher, devido sua construção histórica, geralmente não encara o seu auto-

cuidado como sendo o poder, em muitos momentos pode-se perceber que as 

mulheres não têm esse poder, essa conscientização de sua autonomia justamente 

por não identificarem como sendo problema, pois estão acostumadas em seus ritos 

e sua classe de gênero. 

Iório (2002) fazendo uma análise da relação do poder de alguns e a perda do 

poder por outros através do empoderamento expõe que o processo de 

empoderamento não significa inicialmente perda para outros, embora possa, em seu 

final, produzir mudanças para alguém. Contudo, é importante perceber que a perda 

de poder nestes casos não é necessariamente prejudicial para quem perde. Existem 

inúmeros exemplos onde a mudança nas relações de gênero traz benefícios para os 

homens também.  

E é justamente o que algumas das mulheres necessitam, de uma mudança 

nas formas de estrutura familiar, sentindo-se menos responsáveis por alguns atos e 

possibilitando essa mudança em conjunto com seu parceiro, porém necessitam se 

permitir e se conscientizar que essa mudança trará benefícios para sua vida. 

Dando continuidade as reflexões, para última atividade do dia foi orientado 

que as mulheres observassem e escrevessem em uma folha características 

próprias, pontos positivos e negativos que possuem, em seguida solicitou-se que 

dividissem as características em: as que facilitam a vida e as que dificultam a vida. 

A dinâmica propiciou uma auto-observação de suas características e uma 

análise de quais características que possuem que as fazem bem e ou as que não. 

Essa atividade possibilitou refletirem o que produziram no grupo. Colocar no papel 

características próprias e analisá-las em seguida proporcionou uma visualização e 

identifica problemas. Parafraseando Oliveira (2003), problema só encontra solução 
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quando reconhecido como tal. Observando as dificuldades pode-se partir para 

mudança, porém primeiro é necessário identificá-la e reconhecê-la.   

A visualização das características negativas e positivas possibilitou o 

reconstruir suas vidas através do reconhecimento que a mudança deve partir delas e 

não do outro. Sá (2001 apud MENEGHEL, 2005) diz que o perguntar sobre os 

limites e possibilidades de construção de projetos coletivos é perguntar sobre os 

limites e possibilidades de se viver/conviver e trabalhar em grupo.  

  Essa oficina possibilitou o pensar, o re-pensar, o ouvir, o falar e assim 

construir/re-construir estratégias de empoderamento. 

 

3.4 Quarta oficina: despedida 

 

           O grupo das mulheres foi convidado a retomar os encontros anteriores 

solicitando que as participantes lembrassem as atividades realizadas: 

[...] pensamos nas coisas que nos facilitam a vida e as que 
atrapalham. Coisas nossas, fui para casa aquele último encontro e 
me policiei, percebi que eu que tenho que mudar e não esperar dos 
outros (informação verbal)4 (DORA).  

 

Através da exposição das participantes podemos verificar a presença do 

empoderamento, pelo fato de que houve uma mudança em suas atitudes e modo de 

compreensão dos problemas. Percebeu-se a mudança partindo delas próprias, o 

que possibilita uma alteração em toda a dinâmica das pessoas que vivem em sua 

volta. Costa (2000) nos fala que o processo de empoderamento da mulher traz a 

tona uma nova concepção de poder, assumindo formas democráticas, construindo 

novos mecanismos de responsabilidades coletivas, de tomada de decisões e 

responsabilidades compartidas. 

Tentando ter uma avaliação na visão das mulheres dos encontros realizados, 

buscou-se uma forma lúdica para compreender na visão das participantes como elas 

vivenciaram as oficinas. Foram distribuídas folhas de avaliação contendo desenhos 

de olhos: olhos alegres, tristes, preocupados, desanimados, decepcionados, 

emocionados. Solicitei que as mulheres fizessem um círculo no desenho dos olhos 

que identificava o grupo, a participação do grupo nas atividades realizadas e um X 

no que identificasse a própria participação nesse grupo. 
                                                           

4 Transcrições de depoimentos das mulheres atendidas na prefeitura no ano de 2011. 
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O relato das mulheres foi importante pelo fato de revelar o comprometimento 

e a transformação alcançada no grupo. Na explanação das participantes pude 

visualizar que cada uma codificou/descodificou de uma forma o que foi realizado, 

sendo que o desvelamento crítico esteve presente em vários momentos das oficinas, 

como a mudança de atitude, como mostra a fala da participante: 

[..] o círculo fiz no olho que representava indignação, indignação de 
como eu estávamos vendo nossa vida antes das oficinas, indignada 
porque esperava demais dos outros e tenho que fazer mais por mim 
mesma. E o X fiz no olhinho que representa a felicidade, estou 
radiante comigo mesma agora (informação verbal)5 (Dora). 

 

A conscientização e a transformação aconteceram. Nas palavras de 

Meneghel (2005) a transformação acontece com algumas das mulheres, mesmo que 

esta transformação não seja duradoura, mesmo que seja pequena, a mulher muda a 

situação de opressão para a de autonomia.  

A avaliação das oficinas realizadas à luz do empoderamento foi satisfatória, 

pois buscou-se trabalhar a partir do que as mulheres trouxeram e a partir desses 

assuntos vislumbrou-se um repensar na história delas mesmas, conseguiu-se 

realizar a educação problematizadora que segundo Freire está fundamentada sobre 

a criatividade e estimula uma ação e uma reflexão verdadeira sobre a realidade. 

A mulher não continua a mesma por menor que seja sua transformação 

desta, modificou-se. Sabe-se que muitas das mulheres não irão modificar sua 

história, seu cotidiano, seu fazer sobre os acontecimentos, mas implicitamente 

aquela mulher que iniciou na primeira oficina conseguiu enxergar novos horizontes e 

se permitiu ter esse novo contato com a realidade, um pensamento crítico. Nesse 

processo algo se modificou. Nas palavras de Freire (2001), o ponto de partida para a 

mudança deve estar sempre nos homens, no seu aqui e agora, que constituem a 

situação em que se encontram, somente partindo dessa situação – que determina a 

percepção que eles têm – podem começar a atuar. 

A última questão a ser levantada ao grupo foi: o que se leva para a vida a 

partir do que foi realizado nesses encontros? 

Algumas participantes quiseram expor o que haviam realizado: Nadia fala que 

leva a amizade que se construiu no grupo e a sensação de pertencer à comunidade 

                                                           

5 Transcrições de depoimentos das mulheres atendidas na prefeitura no ano de 2011. 
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(informação verbal)5.Elenice relata que leva a reflexão de mudança, mudança nas 

suas atitudes e convivência com as pessoas que vivem ao seu redor, mudança que 

cabe a ela mesma para ter a mudança dos outros (informação verbal)5. 

Silvia diz que o encontro foi maduro, que aprendeu assuntos que não 

pensava antes, ou melhor, segundo a mesma “reaprendi, pois sabia e não realizava” 

(informação verbal)6. 

Assim, pode-se perceber que no feedback das mulheres, as palavras que 

mais apareceram foram: amizade, aprender/re-aprender, mudanças.  

Analisando esse retorno dado pelas participantes verificamos que essas 

palavras estão diretamente ligadas ao empoderamento. Ou seja, as falas das 

mulheres do grupo mostraram que esse trabalho possibilitou um controle maior 

sobre as decisões e atitudes que afetam as suas vidas e as oportunidades reais que 

têm a seu favor.  

Quando falamos em empoderamento Stromquist (1997 apud COSTA, 2000), 

cita os parâmetros para este que são: a construção de uma auto-imagem e 

confiança positiva; o desenvolvimento da habilidade para pensar criticamente; a 

construção da coesão de grupo; a promoção da tomada de decisões e a ação. 

Tomando como ponto de partida os parâmetros propostos pelo autor, verificamos o 

empoderamento no grupo em questão.   

O exposto acima pode ser relacionado com as palavras de Freire (1974), que 

coloca que, como processo e resultado, pode ser concebido como emergindo de um 

processo de ação social, no qual os indivíduos tomam posse de suas próprias vidas 

pela interação com outros indivíduos, gerando pensamento crítico em relação à 

realidade, favorecendo a construção da capacidade pessoal e social e possibilitando 

a transformação de relações sociais de poder. 

No pensamento crítico, passam a questionar e redefinirem seus papéis 

perante os outros. Esse processo de acordo com Macedo Filho e Regino (2006) faz 

parte do empoderamento das mulheres, na qual estas ganham influência e controle 

sobre suas vidas e buscaram através deste empoderamento melhorar suas 

condições sociais e transformar as relações de poder. 

As oficinas realizadas nesses quatro encontros, a partir das explanações das 

mulheres e do trabalho que desenvolvi, propiciaram um “novo” olhar sobre a vida. 

                                                           

6  Transcrições de depoimentos das mulheres atendidas na prefeitura no ano de 2011. 
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Um olhar mais crítico e menos submetido. Uma conscientização de que a mudança 

depende também da pessoa, revendo seus valores, seus costumes de forma que 

possam assumir progressivamente a sua autonomia e se tornarem ativos na busca 

de soluções para os problemas enfrentados no cotidiano. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como se observa por vários séculos, a desvalorização e a submissão da 

mulher é ainda presente em nossa sociedade, fato este não diferente no município 

em questão. 

As oficinas realizadas concretizaram o círculo de cultura idealizado por Paulo 

Freire. O círculo de cultura proporciona uma reflexão dialógica sobre o mundo, 

aonde todos aprendem e ensinam. As etapas desse método são: levantamento dos 

temas geradores, codificação, descodificação e desvelamento crítico. 

Na primeira oficina buscou-se delinear a identidade pessoal e coletiva do 

grupo e a importância para o processo de pertencimento e comprometimento nos 

encontros que ocorreriam, em concomitância, se procurou identificar as palavras 

geradoras através de dinâmicas e colagens de figuras. Os temas geradores 

identificados nesse encontro foram o corpo, a chegada da velhice e suas 

conseqüências. 

No segundo encontro, os temas geradores continuaram a surgir. Nessa 

oficina foi trabalhado o corpo e a importância do re-significar o corpo da mulher 

como forma de poder e autonomia. A codificação, uma das etapas do círculo de 

cultura, foi concretizada no momento em que as participantes visualizaram suas 

vidas nos temas geradores levantados. 

A identificação de um novo tema gerador proporcionou um momento reflexivo 

do grupo. O tema do cuidar e do auto-cuidar apareceu com as dinâmicas propostas 

no terceiro encontro. Essa atividade emergiu a descodificação e o desvelamento 

crítico em várias mulheres, pois o reconhecimento e a busca de mudanças no ato de 

se cuidar foram explícitos nesse dia. 

O quarto e último encontro tiveram como objetivo fazer uma auto-avaliação da 

participação das mulheres nesse trabalho. Também buscou identificar as mudanças 

ocorridas nesse processo. Identificando a partir desse encontro que uma maior 
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conscientização do seu papel no mundo e das possibilidades de mudanças surgiu 

nas participantes.  

Fazendo uma reflexão maior sobre o grupo e a realização da educação 

problematizadora, podemos verificar que houve alguma conscientização e 

transformação nas mulheres. A partir das falas e do feedback das mulheres pode-se 

perceber uma mudança significativa em sua visão de mundo e de suas próprias 

histórias. Scott (1990) cita que o conceito de gênero mostra que, a partir das 

diferenças biológicas se criam comportamentos, valores e atributos para homens e 

mulheres, que caracterizam o masculino e feminino socialmente aceitos. Esse 

conceito de “socialmente aceito”, do que é imposto culturalmente, se transformou na 

visão das mulheres participantes do grupo. A sensibilização ao empoderamento 

ocorreu no fato de serem autônomas e se conscientizarem que as mudanças podem 

ocorrer a partir delas mesmas.  

Por suas mudanças, observadas nas falas e atitudes com relação ao início do 

trabalho verifica-se que o objetivo desse trabalho que foi elaborar e orientar uma 

proposta de discussão crítica (pró-ativa), do cotidiano feminino do grupo de mulheres 

de um município do sul do Brasil, com o uso da metodologia Círculo de Cultura de 

Paulo Freire foi realizado. 

A mulher “dominada” existe se ela permitir, se aceitar o que lhe imposto e o 

que ela mesma lhe impõe. Nas palavras de Freire (2001), a conscientização é mais 

que uma simples tomada de consciência. Supõe, por sua vez, o superar falsa 

consciência e uma melhor inserção crítica da pessoa conscientizada numa realidade 

desmistificada. 

O oportunizar a fala e reflexão do corpo, o sentimento de união, a amizade 

concretizada está relacionada com o empoderamento grupal como cita Carvalho 

(2004) no processo de “empowerment” grupal observa-se a presença de fatores 

situados em distintas esferas da vida social. Estão presentes microfatores 

encontráveis no plano individual, a exemplo do desenvolvimento da autoconfiança e 

da auto-estima; na mesosfera social encontramos estruturas de mediação nas quais 

os membros de um coletivo compartilham conhecimentos e ampliam a sua 

consciência crítica. 

A relação existente entre o empoderamento grupal e coletivo é existente e 

percebido no grupo de mulheres. A partir do empoderamento grupal, ou seja, da 
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união, da amizade e do companheirismo alcançado se fortaleceu e instaurou nas 

mulheres a auto-confiança, a auto-estima, ou seja, o empoderamento individual. 

Por fim, a educação crítica proposta por Freire foi realizada, o diálogo e a 

troca de experiências ocorreram, assim como a sensibilização ao empoderamento. 

O ensinar a aprender e o aprender a ensinar foi concretizado. Parafraseando Freire, 

na educação problematizadora o mediador/professor deve se comprometer num 

pensamento crítico e numa procura de mútua humanização. 

 

EMPOWERMENT IN A GROUP OF WOMEN THE BRASIL’S CITY  

 

ABSTRACT 
 

In a city in southern Brazil, has been developing for nearly four years, from the 
Municipality, educational work with women. Currently, the aim is to strengthen these 
women as agents of change in its history. This study aimed to develop and guide a 
proposal for critical discussion (proactive), everyday women's group of women from a 
city in southern Brazil, using the methodology Culture Circle of Paulo Freire. The 
research in question was a participant in nature in line with the Freirean 
methodology, which offers education from the dialogue. The research subjects were 
12 women involved in a group of a municipality in southern Brazil. We used four 
workshops using the methodology of the Circle of Culture, which, was the subject 
and body care. The procedures of data analysis related to the stages were 
developed with women in the Circle of Culture and in this context we seek the 
presence of empowerment that result from reflections on the questions raised during 
the educational work done. Through the survey of generative themes, encoding, 
decoding and unveiling of the critical group may revise their concepts about the daily 
problems with a more critical and less submissive. Within the facts, we can consider 
that the workshops worked showed a significant transformation in women, ie, 
awareness of empowerment. 
 
 
Key-words: Women. Circle of Culture. Empowerment. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como dito anteriormente esse trabalho teve o intuito de promover o repensar 

do gênero, da vida, no grupo de mulheres do Município de Entre Rios do Sul através 

da metodologia Freireana.  

Como se observa por vários séculos, a desvalorização e a submissão da 

mulher é ainda presente em nossa sociedade, fato este não diferente no município 

em questão. 

A coleta de dados aconteceu através de quatro encontros realizados 

quinzenalmente. As oficinas concretizaram o círculo de cultura idealizado por Paulo 

Freire. O círculo de cultura proporciona uma reflexão dialógica sobre o mundo, 

aonde todos aprendem e ensinam. As etapas desse método foram: levantamento 

dos temas geradores, codificação, descodificação e desvelamento crítico. 

Nas oficinas que ocorreram durante este trabalho verificou-se a 

transformação do grupo.  

Na primeira oficina buscou-se delinear a identidade pessoal e coletiva do 

grupo e a importância para o processo de pertencimento e comprometimento nos 

encontros que ocorreriam, em concomitância, se procurou identificar as palavras 

geradoras através de dinâmicas e colagens de figuras. Os temas geradores 

identificados nesse encontro foram o corpo, a chegada da velhice e suas 

consequências. 

No segundo encontro, os temas geradores continuaram a surgir. Freire coloca 

que a procura desses temas convertem-se na procura de si mesmo, sendo assim, a 

identificação desses temas não pode ser algo estático. Nessa oficina foi trabalhado o 

corpo e a importância do re-significar o corpo da mulher como forma de poder e 

autonomia. A codificação, uma das etapas do círculo de cultura, foi concretizada. 

A terceira oficina foi a que mais gerou emoção. A identificação de um novo 

tema gerador proporcionou um momento reflexivo do grupo. O tema do cuidar e do 

auto-cuidar apareceu com as dinâmicas propostas nesse encontro. Essa atividade 

emergiu a descodificação e o desvelamento crítico em várias mulheres, pois o 

reconhecimento e a busca de mudanças no ato de se cuidar foram explícitos nesse 

dia. 
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O quarto e último encontro tiveram como objetivo fazer uma auto-avaliação da 

participação das mulheres nesse trabalho. Também buscou identificar as mudanças 

ocorridas nesse processo. Identificando a partir desse encontro que o 

empoderamento ocorreu. Por suas mudanças observadas nas falas e atitudes com 

relação ao início do trabalho verifica-se que o objetivo desse trabalho que foi 

elaborar e aplicar uma proposta de discussão crítica (pró-ativa), do cotidiano 

feminino do grupo de mulheres de Entre Rios do Sul (RS), com o uso da 

metodologia Círculo de Cultura de Paulo Freire foi realizado 

Fazendo uma reflexão maior sobre o grupo e a realização da educação 

problematizadora com o mesmo, verificou-se a conscientização e transformação nas 

mulheres. A partir das falas e do feedback pode-se perceber uma mudança 

significativa em sua visão de mundo e de suas próprias histórias. Scott (1990) cita 

que o conceito de gênero mostra que, a partir das diferenças biológicas se criam 

comportamentos, valores e atributos para homens e mulheres, que caracterizam o 

masculino e feminino socialmente aceitos. Esse conceito de “socialmente aceito”, do 

que é imposto culturalmente, se transformou na visão das mulheres participantes do 

grupo. O empoderamento ocorreu no fato de serem autônomas e se conscientizarem 

que as mudanças podem ocorrer a partir delas mesmas e do grupo. 

O oportunizar a fala e reflexão do corpo, o sentimento de união que se 

percebeu nos encontros, a amizade concretizada está relacionada com o 

empoderamento grupal como cita Carvalho (2004) no processo de “empowerment” 

grupal observa-se a presença de fatores situados em distintas esferas da vida social. 

Estão presentes microfatores encontráveis no plano individual, a exemplo do 

desenvolvimento da autoconfiança e da auto-estima; na mesosfera social 

encontramos estruturas de mediação nas quais os membros de um coletivo 

compartilham conhecimentos e ampliam a sua consciência crítica  

A relação existente entre o empoderamento grupal e coletivo é existente e 

percebido no grupo de mulheres, a partir do empoderamento grupal, ou seja, da 

união, da amizade e do companheirismo alcançado se fortaleceu e instaurou nas 

mulheres a auto-confiança, a auto-estima, ou seja, o empoderamento individual. 

A mulher “dominada” existe se ela permitir, se aceitar o que lhe imposto e o 

que ela mesma lhe impõe. Nas palavras de Freire (2001), a conscientização é mais 

que uma simples tomada de consciência. Supõe, por sua vez, o superar falsa 
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consciência e uma melhor inserção crítica da pessoa conscientizada numa realidade 

desmistificada. 

A experiência, ao realizar esse trabalho, trouxe um amadurecimento pessoal 

e profissional. O conhecer melhor a metodologia de Paulo Freire, o círculo de cultura 

possibilitou, sem dúvida alguma, o meu crescimento enquanto profissional da 

psicologia, professora acadêmica e mulher.  

Em muitos momentos, na discussão de gênero e poder, questões do grupo se 

misturaram a questões particulares minhas. O crescimento pessoal veio na 

transformação e conscientização em concomitância com a do grupo. 

Por fim, a educação crítica proposta por Freire foi realizada, o diálogo e a 

troca de experiências ocorreram, assim como o empoderamento. O ensinar a 

aprender e o aprender a ensinar foi concretizado. Parafraseando Freire, na 

educação problematizadora o mediador/professor deve se comprometer num 

pensamento crítico e numa procura de mútua humanização. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
 
 
 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Gostaria de convidá-lo para participar em um trabalho acadêmico intitulado 

EMPODERAMENTO EM UM GRUPO DE MULHERES DO MUNICÍPIO DE ENTRE 

RIOS DO SUL (RS). Este tem por objetivo descrever o processo educativo do grupo 

de mulheres do município de Entre Rios do Sul- RS utilizando a metodologia Paulo 

Freire. 

 

Para isto, serão realizados cinco encontros com o grupo de mulheres utilizando o 

método Paulo Freire. Os dados obtidos serão sigilosos, assegurando o anonimato 

dos participantes e utilizados somente para os devidos fins da pesquisa. 

Quanto aos aspectos éticos, gostaria de informar que: 

a) seus dados pessoais serão mantidos em sigilo, sendo garantido o seu 

anonimato; 

b) os resultados deste trabalho serão utilizados somente com finalidade 

acadêmica, podendo ser divulgado em publicações científica; 

c) a aceitação não implica que estará obrigado(a) a participar, podendo 

interromper sua participação em qualquer momento mesmo que já tenha 

iniciado, bastando, para tanto, comunicar aos responsáveis pela pesquisa; 

d) os riscos e desconfortos previstos poderão ser de ordem pessoal, pois o 

trabalho envolve a exposição da história de vida das participantes; 

e) você não terá direito à remuneração pela sua participação, ela é voluntária; 

f) este trabalho é de cunho acadêmico e não visa intervenção imediata; 

g) será realizada a devolutiva dos resultados para as participantes a cada oficina 

realizada e ao final da pesquisa quando apresentaremos também na 

Secretária Municipal da Saúde do Município de Entre Rios do Sul; 

h) durante a participação, se tiver alguma reclamação, do ponto de vista ético, 

você poderá contatar o responsável por este trabalho. 
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CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 
 
Eu,______________________________________________, 

RG_________________,  

CPF ___________________ abaixo assinado, concordo em participar do presente 

estudo como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento.  

Local e data: __________________________________________________ 

Nome: _______________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito ou Responsável:  
 
_____________________________________________________________ 
 
Telefone para contato:___________________________________________ 
 
 
Pesquisador Responsável: Profa. Dra. Àgueda Wendhausen 

E-mail: agueda@univali.br 

Telefone(s): 47 33417932 

Assinatura: ______________________________________ 

 
Acadêmico: Flaviane Cristine Troglio da Silva 

E-mail: flavianetroglio@hotmail.com 

Telefone (s): 49 91226303 

Assinatura:________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


