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Talvez não tenhamos conseguido o melhor,  
mas lutamos para que o melhor fosse feito.  
Não somos o que deveríamos ser...  
Não somos o que iremos ser. 
Mas, graças a Deus, não somos o que éramos. 

Marthin Luther King 
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Resumo

 O diabetes mellitus, no cenário mundial, é considerado como um problema sério de 
saúde pública, além de envolver altos custos no seu tratamento e das suas 
complicações. Embora acometa de 5% a 10% da população diabética, o diabetes 
mellitus tipo 1 é o tipo mais agressivo de suas representações, além de ser a doença 
crônica mais comum na infância e adolescência. Tais dados indicaram a importância de 
se compreender o processo dessa doença a partir da percepção da pessoa acometida, de 
acordo com a sua experiência, observando a complexidade do fenômeno em sua 
totalidade. Esse estudo objetivou compreender a experiência do adolescente portador de 
diabetes mellitus tipo 1 no sentido de apreendermos como esses jovens significam e 
dão sentido ao seu estar no mundo, ao experienciar essa enfermidade. A estratégia 
metodológica teve como fundamento a pesquisa de abordagem qualitativa de inspiração 
fenomenológica. Utilizamos as principais idéias da ontologia heideggeriana e alguns 
conceitos da psicologia fenomenológico-existencial para nortear o nosso percurso 
reflexivo. Participaram do estudo 10 jovens (06 do sexo feminino e 04 do sexo 
masculino), com idades entre 15 e 18 anos, sob tratamento, na cidade do Recife, 
Pernambuco. O recurso metodológico utilizado foi a narrativa que nos permitiu acesso 
à experiência dos adolescentes. A compreensão dos relatos teve como base a 
hermenêutica heideggeriana que prioriza a interpretação do sentido que emerge através 
das falas dos participantes. Os resultados revelaram que fatores como o contexto social, 
familiar, econômico e cultural influenciam, sobremaneira, a percepção e a forma como 
os jovens lidam, significam e dão sentido a sua experiência. Percebemos que ter o 
diabetes tipo 1 pode representar, muitas vezes, uma limitação, mas não uma 
impossibilidade de estar-no-mundo-com-os-outros. Os dados revelaram uma 
significativa ambivalência afetiva quanto ao conteúdo mais especificamente 
relacionado à doença. Isso demonstra a singularidade com que cada um significa e 
atribui sentido a sua condição de existência. Esse estudo evidenciou a necessidade de se 
compreender a complexidade desse fenômeno de uma forma mais integrada, 
considerando o adolescente em seu contexto histórico e temporal. Acreditamos poder 
favorecer reflexões que possam ser revertidas em ações mais condizentes com a 
realidade estudada a todos os envolvidos que lidam com a temática, a saber, 
profissionais de saúde, adolescentes, familiares, programas de apoio e políticas públicas 
de saúde.

Palavras-chave: adolescente; diabetes mellitus tipo 1; psicologia fenomenológico-
existencial; experiência; pesquisa fenomenológica. 
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Abstract

Worldwide, the diabetes mellitus is considered a serious problem of public health; it 
also involves high costs for its treatment and its complications. Even though the onset 
of diabetes mellitus type 1 is on 5% to 10% of the diabetic population, it is the most 
aggressive type of manifestation; furthermore, it is the commonest chronic disease in 
childhood and adolescence. Such data show the importance of understanding the 
development of this disease from the moment the individual perceives it, according to 
their experience, observing the complexity of the phenomenon thoroughly. This study 
aimed to comprehend the experience of the adolescent with onset of diabetes mellitus 
type 1 in order to learn how these young individuals perceive and reason their place in 
the world when they experience this illness. The methodological strategy was based on 
qualitative research of phenomenological inspiration. We applied the main ideas of 
heideggerian ontology and some concepts of existential phenomenological psychology 
to guide our reflexive path. The participants were 10 young individuals (06 female and 
04 male), ages between 15 and 18, under treatment in the city of Recife, Pernambuco. 
The methodological resource was the narrative, which allowed us access to the 
adolescents’ experience. The comprehension of the reports was based on the 
heideggerian hermeneutics, whose priority is the interpretation of the meaning 
expressed by the participants’ speech. The results showed that factors such as social, 
family, economic and cultural context greatly influence the perception and the way the 
individuals deal with, perceive and reason their experience. We noticed that the 
diabetes type 1 may often represent a limitation, but it does not make it impossible to 
be part of the world with others. The data show a significant affective ambivalence 
regarding the content more directly related to the disease. This demonstrates the unique 
way which each one gives meaning and reasons their condition of existence. This 
research points out the need to understand the complexity of this phenomenon in a 
more complete manner, considering the adolescent in their timely and historical 
context. We believe we can encourage thinking that may become actions which are 
more fit to the reality researched regarding all the parties involved with the subject, 
such as health professionals, adolescents, family, support programs and public health 
policies. 

Key-words: adolescent; diabetes mellitus type 1; psychology phenomenological-
existential; experience; phenomenological research. 
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Introdução

Ao longo da história da humanidade, sobretudo a partir do desenvolvimento 

científico e tecnológico, registram-se o surgimento de epidemias e males que têm 

acometido a população em diferentes épocas e nas mais variadas culturas. Dentro do 

quadro geral de doenças crônicas1 que acometem mais fortemente a população 

brasileira, o diabetes mellitus se instala, no cenário mundial, como um sério problema 

de saúde pública atingindo, na atualidade, cerca de 171 milhões de pessoas (Federação 

Internacional de Diabetes [IDF], 2008).

As estimativas são de que em 2030, existirão 336 milhões de diabéticos no 

mundo e o Brasil estará entre os países que mais sofrerão o impacto do aumento da sua 

incidência2 (Organização Mundial de Saúde [OMS], 1986). Nos países em 

desenvolvimento este número aumentará em até 150% nos próximos 25 anos (IDF, 

2008). Os cálculos previstos para os indicadores da doença no Brasil, ou seja, a sua 

prevalência3 é de que existem cerca de 10 milhões de diabéticos e o dado considerado 

como o mais preocupante é que metade deles não sabe que estão doentes (Ministério da 

Saúde [MS], 2001). Estudos revelam que entre as pessoas que receberam o diagnóstico, 

quase um quarto não se submete a nenhum tipo de tratamento e acrescentam que, em 

2025, existirão aproximadamente 11,6 milhões de brasileiros com a doença (MS, 2004). 

Deixado ao próprio curso, o diabetes mellitus pode reduzir a expectativa de vida 

da pessoa em até sete anos (MS, 2001). Além disso, é considerado como preditor das 

_______________
1 Consideremos como doença crônica, no contexto desse estudo, aquela que tem um curso longo, 
podendo ser incurável, podendo deixar seqüelas e que impõe limitações às funções do indivíduo 
requerendo adaptação (Vieira, & Lima, 2002). 
2 Entendemos incidência como uma medida de freqüência da doença, a qual se refere ao número de 
casos novos da doença em um determinado período (Pereira, 2000).    
3 A prevalência de uma doença diz do número de casos já existentes (Pereira, 2000).
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maiores causas de doença e morte prematuras na maioria dos países (principalmente 

nos países em desenvolvimento), sendo potencialmente responsável por aumentar o 

risco de doenças cardiovasculares que causam a morte em cerca de 50% a 80% dos 

portadores de diabetes (IDF, 2008). No Brasil, a estatística de 55,2% do total das causas 

de óbito é atribuída a doenças cardiovasculares, cânceres, causas externas e ao diabetes 

mellitus (MS, 2004).  

Como diagnóstico primário de internação hospitalar, o diabetes mellitus aparece 

como a “sexta causa mais freqüente e contribui significativamente (30% a 50%) para 

outras causas como cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, colecistopatias, 

acidente vascular cerebral e hipertensão arterial” (Sociedade Brasileira de Diabetes, 

[SBD], 2001, p. 6). Os pacientes diabéticos representam cerca de 30% dos 

internamentos em unidades coronarianas intensivas com dor precordial.  

A SBD (2001) reforça as estimativas ao afirmar que cerca de 26% dos pacientes 

que ingressam em programas de diálise são diabéticos. O impacto das mortes 

prematuras por diabetes se assemelha ao número de mortes por HIV/AIDS, embora, 

esse problema não seja devidamente reconhecido (IDF, 2008). As complicações 

referentes ao diabetes mellitus são as principais causas de amputações de membros 

inferiores, cegueira adquirida e disfunções renais, sendo que essa série de complicações 

são responsáveis por uma grande parte dos custos social e financeiro da doença (IDF, 

2008).

Essa realidade torna-se ainda mais crítica quando considerados os aspectos 

relacionados às grandes desigualdades regionais. Como exemplo do exposto, a Região 

Nordeste apresenta a maior mortalidade global e a maior carga de doença expressa em 

anos de vida perdidos por mortes prematuras (MS, 2004). Nesse sentido, estudos sobre 

a prevalência do diabetes tornam-se de fundamental importância em nosso país, 
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principalmente por viabilizar a possibilidade de planejamento das políticas de 

prevenção e atenção à saúde (MS, 2004).  

Consideramos importante destacar que o diabetes mellitus pode atingir recém-

nascidos, crianças, adolescentes e adultos e as formas mais comuns de apresentação é o 

tipo 1 e o tipo 2. Estudos epidemiológicos apontam que o diabetes mellitus tipo 14 tem 

maior incidência em crianças e adolescentes, podendo ser também nomeado de infanto-

juvenil. Embora o DM1 apareça com menor freqüência na população diabética (5% a 

10%) é considerado como o tipo mais agressivo de suas representações (IDF, 2008). 

Diferentemente do tipo 1, o diabetes mellitus tipo 25 ocorre entre 90% a 95% da 

população diabética.  

O DM1 é a quarta causa de morte no país, além de ser a segunda doença crônica 

mais comum na infância e na adolescência (SBD, 1997). Alguns estudos, como o de 

Johnson em 1995, evidenciam que, “2 a 3% das crianças com o Tipo 1 morrem nos 

primeiros 10 anos depois do diagnóstico, e 12 a 13% morrem 20 anos depois do 

diagnóstico devido às complicações, como o excesso de episódios de hipoglicemia ou 

hiperglicemia” (citado por Santos e Enumo, 2003). Existem casos em que o paciente 

tem a consciência da “importância de um bom controle sobre a doença, das 

conseqüências de um mau controle, mas, ainda assim, não se ajuda e burla o 

tratamento” (Marcelino & Carvalho, 2005, p. 73).  

Esse fato pode se tornar ainda mais grave quando relacionado ao adolescente, 

uma vez que, para alguns autores o período da adolescência se configura como uma 

fase caracteristicamente conflituosa e problemática. Sobre isso, Leviski (1998) afirma 

que “qualquer que seja o contexto sociocultural, a adolescência será sempre um período 

de crise e desequilíbrio” (p. 26). Imaginemos então, o que significa para um 

______________________________ 

4 A partir desse ponto a nomenclatura utilizada para identificar diabetes mellitus tipo 1 será DM1. 
5 A partir desse ponto a nomenclatura utilizada para identificar diabetes mellitus tipo 2 será DM2.
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adolescente experienciar uma enfermidade como o DM1, nessa fase de sua vida? Como 

se sentem? O que esperam? Como se cuidam? Que perspectivas futuras possuem diante 

da constatação dessa irreversível possibilidade? 

Estudos como os de Santos e Enumo (2003) revelam que os “adolescentes, em 

geral, têm mais dificuldades para aceitar a doença, quando comparados a crianças, pois, 

enquanto estas ainda dependem dos cuidados dos pais ou responsáveis, os adolescentes 

são convocados a responsabilizar-se pela própria saúde” (p. 413).  Nesse contexto, 

Geed relata que “o equilíbrio emocional é um aspecto que influi diretamente sobre a 

doença, podendo causar descontrole e/ou agravamento do quadro” (citado por 

Marcelino & Carvalho, 2005, p.73). 

Outro fator reconhecidamente importante é que a possibilidade de negação da 

doença faz com que muitos adolescentes escondam a sua condição colocando a saúde 

freqüentemente em risco (SBD, 2006). Além dos sintomas biológicos e físicos, as 

pessoas portadoras de DM1 também são passíveis de forte sofrimento psicológico 

(Debray, 1995).

Alguns estudos indicam que o aparecimento de problemas de natureza 

psicológica advindos na maioria das vezes do impacto da doença para esses 

adolescentes, contribui para as evidências de uma porcentagem significativa de 

pacientes diabéticos que sofre de depressão grave (Garduño-Espinosa, Téllez-Zenteno 

& Hernández-Ronquilo, 1998).

Fatores como as questões relacionadas ao desconforto psicossocial gerado pela 

doença, possui “impacto negativo sobre a capacidade do paciente de iniciar e manter as 

recomendações básicas de automonitorização” (Maia & Araújo, 2004, p. 264). Os 

aspectos emocionais parecem influenciar diretamente no “controle da doença”, uma vez 

que o tratamento do diabetes exige um controle intenso para uma manutenção favorável 
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dos níveis glicêmicos na tentativa de evitar as possíveis complicações (Marcelino & 

Carvalho, 2005).  Os referidos autores revelam que muitas vezes as emoções não são 

descarregadas e expressas, talvez, pela imposição da sociedade para reprimí-las e 

ressaltam que os rituais de controle tornam-se uma questão extremamente complicada 

para crianças e adolescentes, por exigir uma racionalização da doença e, 

conseqüentemente, do que se pode ou não fazer. Talvez por desenvolverem medo, 

insegurança, frustração, sentimentos bastante característicos no período inicial do 

diagnóstico, o processo de aceitação da doença seja mais penoso (Marcelino & 

Carvalho, 2005).

O tratamento, por sua vez, exige maturidade, disponibilidade e, principalmente, 

responsabilidade para se perceber inserido em uma realidade não apenas individual, 

mas também, coletiva e social. Sobre esse aspecto, torna-se imprescindível que o 

conhecimento sobre a pessoa com o DM1, não esteja apenas relacionado aos riscos 

biológicos que ameaçam a saúde do adolescente, mas deve ser considerado como algo 

que se inscreve em um universo específico de percepções e representações sociais, que 

fazem com que esse fenômeno seja compreendido das mais diversas maneiras por quem 

o vivencia (Oltramari, 2005).  

  Nesse sentido, o sofrimento, muitas vezes velado, do adolescente com o tipo 1 

transcende a esfera do puramente biológico, uma vez que, informações, disciplina, e 

atendimento médico são apenas coadjuvantes, se não considerarmos o ser que comporta 

essa possibilidade. Sendo assim, no presente estudo, torna-se necessário compreender 

esse processo a partir da percepção do adolescente observando o fenômeno6 em sua 

totalidade.  

Para isso, existe uma necessidade de sabermos mais sobre a experiência 

_____________________________ 

6  O termo fenômeno significa: mostrar-se e, por isso, diz o que se mostra, o que se revela. Portanto, é 
o elemento, o meio, em que alguma coisa pode vir a se revelar e a se tornar visível (Heidegger, 
1927/2005).
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individual desse adolescente considerando o ambiente físico e social, a influência da 

cultura na definição da doença e, conseqüentemente, as suas atitudes para com ela 

(Restrepo, 2001). No que se refere à família e, principalmente, aos pais, os sentimentos 

de superproteção, indiferença ou descuido com os filhos (crianças e adolescentes), 

podem contribuir para um mau controle metabólico (Zanetti & Mendes, 2001). Por 

outro lado, as referidas autoras afirmam que os pais que levam as crianças e 

adolescentes a assumirem toda responsabilidade pelo autocuidado, também têm 

demonstrado dificuldades para manter os níveis glicêmicos compatíveis com o controle 

metabólico.

Além disso, alguns estudos apontam para a dificuldade em se educar um filho 

portador de DM1, principalmente pelas dificuldades de ordem econômica e social

(Torres, Hortale & Schall, 2003). Isso se deve ao fato de que muitos pais são 

trabalhadores de baixa renda e não podem arcar com os custos que o tratamento exige. 

Contudo, é importante ressaltar que o custo do diabetes para o indivíduo e sua família 

não é apenas financeiro. Os custos relativos ao desconforto psicossocial e emocional 

gerado pela doença possuem um impacto significativo, portanto, difíceis de serem 

calculados (IDF, 2008).

Dessa forma, faz-se presente à necessidade de considerarmos que “o diabético 

atribui às experiências vividas com a doença não somente um significado, mas um 

sentido que se relaciona com o seu modo de existir” (Damasceno, 1997, p. 26). Diante 

desse contexto o interesse por essa temática surgiu da nossa experiência de um ano 

desempenhando a função de psicóloga voluntária, do Programa de Apoio ao Paciente 

Portador de Diabetes7. Esse programa é desenvolvido e realizado em um hospital 

público de grande porte, na Região Metropolitana do Recife, Pernambuco.  

_______________________________ 

7 A partir desse ponto a nomenclatura utilizada para identificar Programa de Apoio ao Paciente 
Portador de Diabetes será PAPPD .
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Ao desenvolver as atividades no PAPPD, ficamos responsáveis pelo 

atendimento de crianças e adolescentes com o diagnóstico de DM1. No percurso dessa 

desafiadora experiência, deparamo-nos com várias realidades que ampliavam as nossas 

concepções, fazendo-nos perceber com mais clareza a dimensão desse fenômeno. 

Percebemos que embora aquelas pessoas abrigassem a mesma enfermidade, na prática, 

pudemos compreender que o diabetes ocupava de forma bastante diferenciada e 

singular as lacunas dos seus processos de adoecimento.  

A cada contato com os grupos fomos construindo e nos apropriando de um 

conhecimento que não correspondia apenas ao diabetes enquanto enfermidade, mas, 

sobretudo, ao impacto do diabetes no cotidiano daquelas pessoas, seja para os jovens, 

seja, para os seus familiares. Ter a oportunidade de desenvolver um trabalho de escuta 

com os responsáveis por aqueles jovens foi de suma importância, principalmente por 

viabilizar um contato mais direto com o seu contexto familiar. Ao escutar os pais e 

responsáveis nos grupos, nos aproximamos, sobremaneira, da possibilidade de 

compreender o que significa ter um filho portador de uma doença crônica dessa 

natureza no convívio da família e, conseqüentemente, compreender de que forma essa 

dinâmica é modificada e afeta os envolvidos.  

Observamos atentamente que através de cada relato, de cada expressão, de cada 

olhar, se fazia necessária uma abordagem que contemplasse a possibilidade desses 

jovens poderem falar de seus anseios, seus medos e angústias, mas, que também 

pudessem compartilhar as suas possibilidades e os seus projetos de vida. Fazia-se 

emergente uma abordagem que contemplasse a história de vida daqueles jovens, que os 

compreendesse na sua singularidade, considerando-os enquanto ser de relação, não 

cabendo, portanto, dissociá-lo do mundo. Nesse sentido concordamos com Critelli 

(2006) ao referir que “a singularidade preserva-se na temporalidade da projeção de uma 
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história através da qual e na qual se engendra o destino peculiar de alguém” (p. 128). 

Dessa forma, o homem entende a si mesmo em sua pluralidade se conduzindo para sua 

singularização (Critelli, 2006). Portanto, o estar-no-mundo é intersubjetivo, é rel(ação), 

é inter(ação). Ao nos deparar com esse contexto eminentemente psicossocial, surgiram 

não só reflexões em relação à temática abordada, como também inquietações que 

nortearam, substancialmente, a construção de toda a nossa problemática. 

Por considerarmos a fase da adolescência conflituosa, mas também, como 

reveladora de sentidos, pudemos nortear as nossas reflexões indagando: Como é para o 

adolescente experienciar a situação de ter o DM1 em sua vida? Como é para o 

adolescente aceitar uma doença como condição de sua existência na sociedade atual? 

Como esses adolescentes lidam com as restrições e limitações impostas pela doença, 

além da possibilidade iminente dos riscos e complicações advindas de um mau 

controle?  

Essas foram algumas interrogações que ao se transformarem em inquietações 

mobilizaram e permearam todo esse estudo. Os questionamentos supracitados 

contribuíram, significativamente, para a construção do objetivo dessa pesquisa, que foi 

compreender a experiência do adolescente portador de diabetes mellitus tipo 1. Dessa 

forma nos propomos a entender como vivenciam esse fenômeno através da 

compreensão dos processos de significação e de geração de sentido atribuídos ao seu 

existir, na condição irreversível de possuir uma enfermidade dessa natureza.  

Foi nesse contexto que os objetivos apresentados se articularam com a nossa 

concepção de homem, encontrando respaldo argumentativo adequado e necessário na 

ontologia analítica do filósofo Martin Heidegger, bem como, de alguns teóricos da 

contemporaneidade que convergem para uma mesma concepção humana. Com o intuito 

de nortear o processo metodológico dispomos de alguns constructos da psicologia 
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fenomenológico-existencial. Contudo, não foi nosso intento sobrepor a filosofia à 

psicologia, mas sim, viabilizar articulações e interlocuções possíveis que 

contemplassem de forma mais integrada, aspectos que fornecessem a compreensão 

teórica necessária para atingirmos os objetivos propostos.    

Diante disso, destacamos que Martin Heidegger, filósofo alemão, em sua 

principal obra Ser e Tempo (1927/2005), trouxe à luz a questão do ser e mais 

precisamente, o sentido do ser e com isso se propôs a pesquisar o seu sentido, enquanto 

desvelamento9. Gostaríamos de ressaltar que a noção de sentido adotada no presente 

estudo foi a que Critelli (2006) nomeou de destino, rumo, a direção do existir. 

Consideramos, dessa forma, o sentido como constituinte do terreno de toda a 

experiência (Gadamer, 2005).   

A ontologia Heideggeriana faz referência ao ser do homem enquanto 

possibilidades, remetendo-se a esse ser enquanto abertura, pre-sença. A pre-sença para

Heidegger (1927/2005) é, 

uma abertura que se fecha e, ao se fechar, abre-se para a identidade e 
diferença na medida e toda vez que o homem se conquista e assume o ofício 
de ser, quer num encontro, quer num desencontro, com tudo que ele é e não é, 
que tem e não tem, e é esta pre-sença que joga originariamente nosso ser no 
mundo (p. 20). 

Na concepção desse filósofo, a possibilidade deve ser entendida como estrutura 

ontológica da pre-sença. Portanto, a pre-sença é possibilidade, e, assim sendo, se revela 

nos mais variados modos de se estar no mundo. Heidegger (1927/2005) considera, 

ainda, o homem em seu horizonte histórico e temporal, não podendo este (homem) 

jamais ser visto e compreendido isoladamente, mas sim, enquanto ser de relação, 

enquanto ser-no-mundo. Nessa perspectiva, o mundo não se apresenta como algo 

_______________________________ 

9 Podemos considerar como significado de desvelamento: o desencobrimento, desocultamento, 
revelação, retirar o véu, revelar o que está oculto (Inwood, 2002).
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paralelo, mas como uma estrutura de significação que só ganha sentido através das 

relações estabelecidas pelo homem sob forma de linguagem (Beaini, 1981).  Sobre a 

noção de mundo Vattimo (1971/1987) acrescenta que:  

o mundo não lhe é dado primariamente como um conjunto de objetos com os 
quais, num segundo momento, o homem se relacionaria, ao atribuir-lhe os seus 
significados e funções (...) Destaca, portanto, que o ser-no-mundo não é um 
sujeito puro, pois, nunca é um espectador desinteressado das coisas e dos 
significados; existe concretamente num mundo de coisas e de outras pessoas (p. 
33).

Por não estarmos no mundo sozinhos, ou seja, por estarmos em constante 

relação com os outros entes10, é mister compreendermos o ser-com que constitui o ser-

aí (dasein), de acordo com o seu modo de estar e de se relacionar com o mundo. O 

mundo é sempre algo que é compartilhado com alguém, com os outros, e esse fato é o 

que torna o mundo do ser-aí um mundo-com (Heidegger, 1927/2005). 

Nesse contexto, o principal atributo do mundo é o fato de ele ser comum a nós, 

uma vez que este mundo não é o da natureza, e sim, o que se apresenta como a trama 

significativa dos modos de como se vive e de como se relaciona com as coisas que nele 

são admitidas (Critelli, 2006). Para Buber (1982) o mundo,  

cessa de ser uma multiplicidade indiferente de pontos, a um dos quais talvez 
prestemos atenção momentânea; mas é um movimento de ondas sem limites, 
em torno de um dique estreito, de contornos bem definidos, apto para suportar 
pesadas cargas, um movimento sem limites, mas limitado por este dique, 
assim, que, embora não circunscrito, tornou-se movimento finito em si 
próprio, recebeu uma forma, liberou-se da sua própria indiferença (p. 57). 

Podemos considerar que de acordo com Heidegger (1981), o “ser-no-mundo é 

as múltiplas maneiras que o homem vive e pode viver, os vários modos como ele se 

relaciona e atua com os entes que encontra e a ele se apresentam” (p. 16). Diante disso, 

cada eu, enfatiza Critelli (2006), “é um feixe de modos de ser, de possibilidades de ser 

_______________________________ 

10 De acordo com Heidegger, ente é tudo aquilo de que nós falamos, tudo em que pensamos, tudo que 
entendemos, tudo em relação a que nos comportamos, mas também o que nós próprios somos e a 
maneira como somos. É tudo aquilo o que é, o que tem manifestação (citado em Bruns, 2005, p. 71). 
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no mundo que ele herda de outros e que através dele têm que se exercer, na sua 

medida” (p. 91). 

Sendo assim, como vivemos no mundo e somos relação, o relacionar-se com 

alguém, ou seja, com o outro de uma forma envolvente e significante, Heidegger (1981) 

nomeou de solicitude. A solicitude comporta características básicas de como se vive 

com o outro, diz de um cuidar do outro através das experiências e expectativas (Critelli, 

2006). Heidegger (1981) utilizou-se, também, de expressões como ôntico e ontológico, 

sendo que a primeira refere-se, basicamente, a tudo que é percebido, entendido e 

conhecido de imediato. Já em relação ao significado de ontológico, Heidegger (1981) o 

define como características fundamentais que possibilitam “as várias maneiras de algo 

se tornar manifesto e realizado” (p.11).  

Nesse contexto, a presente pesquisa se concretizou e encontrou solo fértil de 

realização, pois nos propomos a desenvolvê-la considerando o adolescente enquanto ser 

de possibilidades, coexistindo com os outros na facticidade do tempo. Intentamos, pois, 

compreendê-lo na sua historicidade considerando-o como um ser de linguagem, onde o 

tempo se revela como horizonte do ser e a linguagem, como a sua morada (Gadamer, 

2005). Contudo, o acesso à experiência dos adolescentes desta pesquisa só se revelou 

como algo possível, de acordo com as experiências que foram vivenciadas através dos 

significados e sentido atribuídos a essa experiência. Dessa forma, compreender como 

esses jovens interagem, afetam e são afetados nessa facticidade se tornou tarefa das 

mais desafiadoras.  

Tornou-se imprescindível uma compreensão da experiência, sob a ótica 

hermenêutica, pois para essa perspectiva, falar sobre a experiência é estabelecer contato 

com os significados e significantes de cada situação, é estar diretamente se 

relacionando com tudo o que perpassa a história daquele sujeito (Gadamer, 1995/2007). 
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 A hermenêutica percebe a experiência como devir, como algo sempre diferente 

e nunca repetido, podemos dizer até, que a experiência hermenêutica é uma experiência 

de constante re-apropriação e ressignificação. Intentamos estudar a experiência, 

principalmente por considerarmos que tudo o que é afastado do vivencial torna-se, 

sobremaneira, objetivado (Critelli, 2006). Dessa forma, não podemos considerar a 

experiência como algo que pode ser pensada puramente pelo campo lógico-conceitual.  

A experiência não pode ser entendida como algo simplesmente dado, 

constatável, nem muito menos mensurável, mas sim, como algo que possui o modo de 

ser da pre-sença (Gadamer, 2005). Deve ser compreendida como indissociável das 

significações vivenciadas no cotidiano, bem como, do sentido atribuído a essas 

vivências. Por não ser estática, a experiência vivida revela uma dinâmica que abrange, 

tanto o passado, como a antecipação do futuro e nesses termos, ambos constituem uma 

unidade formal que abrange toda ela (Bruns, 2005). Para Augras (2002),

o mundo fenomenológico não é o ser puro, mas sim o significado que 
transparece na interseção de minhas experiências e as experiências alheias, pela 
engrenagem de uma com as outras, e, portanto inseparável da subjetividade e da 
intersubjetividade que chegam à unidade pela retomada de minhas experiências 
passadas em minhas experiências presentes, da experiência alheia a minha (p. 
15).

Diante disso, compreender a experiência do ente adolescente enquanto ser-no-

mundo é dissociá-lo de todos os fatos que o objetiva, que o reduz; é considerá-lo, 

fundamentalmente, a partir das relações que estabelece com o mundo e as condições 

que o torna coexistente. Nesse contexto “o ser humano é o único que vivencia o novo, a 

transformação e não apenas repete o que seus antepassados realizaram; é por isso que 

ele é um ser temporal e histórico” (Bruns & Trindade, 2005, p. 71). Esse entendimento 

nos possibilita considerar a doença, por exemplo, não somente enquanto limitadora, 
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restritiva e ameaçadora, mas também, compreendê-la enquanto uma das inúmeras 

possibilidades de ser e estar-no-mundo.

Palmer (1969) destaca que a abordagem dos fenômenos que unifica o interno e o 

externo é a compreensão. Com isso, a presença se distingue de todos os outros entes por 

compreender, pois só a pre-sença compreende (Heidegger, 1927/2005). Augras (2002) 

considera que, 

a compreensão é uma característica essencial ao existir humano, já que o seu 
objetivo é revelar até que ponto do seu ser o existente se encontra consigo 
mesmo. A explicitação decorre então como desenvolvimento da compreensão. 
Compreender o mundo é interpretá-lo. Entendê-lo é elaborar um conjunto de 
signos, de símbolos, que lhe dêem significação humana, poder-se-ia dizer até 
vocação humana, dimensão humana (p. 64).

De acordo com a perspectiva hermenêutica, podemos considerar que todo 

compreender acaba sendo um compreender-se (Gadamer, 2005). A partir desse 

contexto e considerando os impactos da doença nos âmbitos pessoal, familiar, 

econômico e social, é que a experiência dos jovens participantes dessa pesquisa 

construiu a sua necessidade e importância.  

Acreditamos que a contribuição desse estudo seja de suma importância não só 

para a Psicologia e áreas afins, mas também, para ampliar a compreensão de 

profissionais de saúde que lidam diretamente com pessoas portadoras de uma doença 

crônica. Além disso, visamos poder contribuir significativamente para a comunidade 

científica, uma vez que as produções realizadas no campo da Psicologia envolvendo a 

temática, sob essa perspectiva teórica, são muito escassas, tornando essa pesquisa um 

desafio necessário.

Diante disso, iniciamos o capítulo 2 com um panorama geral sobre os aspectos 

mais objetivos do diabetes mellitus como: etiologia, tratamento, sintomatologia, como 

também abordamos algumas implicações da doença e os impactos sócio-econômicos. 
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 No capítulo 3, realizamos uma breve contextualização do período da 

adolescência e suas implicações para o adolescente portador de DM1, estabelecendo 

uma articulação teórica entre alguns aspectos concernentes a dinâmica do adolescente e 

a perspectiva fenomenológico-existencial. 

O capítulo 4 foi desenvolvido a partir do processo metodológico e contemplou a 

explicitação da abordagem utilizada, o campo de pesquisa e seus participantes, os 

procedimentos desenvolvidos e os aspectos éticos utilizados para realização desse 

estudo.

No capítulo 5, destacamos as unidades de sentido e a realização da interpretação 

dos significados e sentido (implícitos e explícitos) que emergiram no relato das 

narrativas, a partir da relação intersubjetiva vivenciada entre o pesquisador e os 

participantes.  Nessa etapa, articulamos os achados da nossa pesquisa com o referencial 

teórico que embasou esse estudo, estabelecendo uma interpretação e discussão 

condizentes com os objetivos propostos.  

No capítulo 6, apresentamos as considerações finais, enfatizando alguns pontos 

relevantes que consideramos poder auxiliar em novas formas de compreender a 

complexidade dessa temática, como também, na atenção à saúde do adolescente.

Diante do exposto, convidamos o leitor a conhecer um pouco mais sobre o 

universo dos significados e sentido atribuídos pelos jovens dessa pesquisa à trama 

complexa do seu estar-no-mundo-com-os-outros na condição em que se encontram.   
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2  Conhecendo o diabetes mellitus

Não temos o direito de acreditar em nenhuma verdade 
filosófica ou científica como se ela fosse um porto seguro. [...] 
A crítica só nasce da incerteza das teorias estudadas. Se estas já 
fossem previamente verdadeiras, não teríamos condições de 
optar. Teríamos simplesmente que aceitá-las.  

Japiassú (1981) 

Embora o diabetes mellitus tenha uma expressividade bastante significativa 

entre as doenças crônicas no âmbito mundial, poucos conhecem a sua origem e história. 

“O primeiro caso de diabetes foi detectado no Egito em 1500 a.C., como uma doença 

desconhecida” (Marcelino & Carvalho, 2005, p. 72). A palavra diabetes em grego 

significa sifão ou passar através de. Esse nome foi atribuído por antigos gregos aos 

indivíduos que eliminavam grandes quantidades de urina, como se a água ingerida 

passasse por seus corpos, sem se deter (Costa & Neto, 1998). Isso se deve ao fato de 

que uma das sintomatologias mais comuns dessa doença é caracterizada por sede 

intensa e quantidade de urina abundante (Marcelino & Carvalho, 2005). Mais 

especificamente, a primeira descrição do diabetes foi no ano de 1552 no Egito, quando 

foi classificada como “poliúria indolor e emagrecimento”. Entretanto, a terminação 

mellitus só se fez presente no século I d.C. que em latim, significa mel, logo, a 

enfermidade passou a ser conhecida e chamada de urina doce (Marcelino & Carvalho, 

2005).

Segundo Costa e Neto (1998),

o diabetes mellitus, ou diabetes açucarado, ou diabetes sacarino, compreende 
um grupo heterogêneo de causas e manifestações clínicas, tendo como 
denominador comum o aumento de glicose, um tipo de açúcar no sangue, 
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decorrente na maioria das vezes da produção diminuída ou alterada de insulina 
pelo pâncreas, ocasionando modificações no metabolismo de proteínas, de 
gorduras, de sais minerais e principalmente, de glicose (p. 3). 

O diabetes mellitus é considerado uma doença crônica multifatorial e possui 

como versões mais comuns de apresentação o tipo 1 e o tipo 2. Além desses tipos mais 

comuns, o diabetes pode se manifestar também de outras formas, como por exemplo: o 

gestacional, transitório e o secundário (SBD, 2001). Contudo, para a explicitação desse 

capítulo, nos deteremos mais especificamente ao tipo 1 da doença, o que não nos isenta 

de tecermos algumas considerações relevantes sobre o tipo 2.

As conseqüências do diabetes mellitus, a longo prazo, incluem danos, disfunção 

e falência de vários órgãos. Como exemplo dessas complicações, podemos enfatizar 

que ambos os tipos (1 ou 2) quando não controlados afetam os olhos, rins, nervos e 

grandes vasos sangüíneos, resultando, na maioria das vezes, em perda da visão, 

amputação de membros inferiores, insuficiência renal e enfarto do miocárdio (SBD, 

2001).

2.1 O diabetes mellitus tipo 1 e suas implicações para o adolescente

O DM1 é considerado atualmente como uma das doenças mais estudadas dentro 

da medicina interna (Dib, Tschiedel; & Nery, 2008). Esse tipo é caracterizado, 

basicamente, como auto-imune o que resulta, primariamente, na destruição das células 

beta pancreáticas, geralmente ocasionando deficiência absoluta de insulina, ou seja, a 

produção de insulina é completamente interrompida (SBD, 1997). Por se caracterizar 

como uma doença auto-imune o DM1 não só atinge jovens e adultos, mas também 

crianças e recém-nascidos (Zanetti & Mendes, 2001).
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A prevenção para o DM1 ainda não é possível e mesmo com todo o 

desenvolvimento tecnológico e científico em relação a sua cura, essa possibilidade 

continua a se apresentar como um desafio para o futuro (IDF, 2008). Como exemplo 

desse desenvolvimento, a ciência das células-tronco embrionárias encontra-se em 

franca evolução (Dib et al., 2008). Embora o transplante dessas células apareça com 

grande destaque no discurso enfatizado pela mídia, ainda se constitui como uma 

tentativa em busca da cura do DM1, apresentando-se como uma realidade futura.     

Como sintomatologias mais comuns do DM1, destacamos: fome constante; 

urina e sede excessivas; respiração rápida e difícil; alterações na visão; tontura ou 

fadiga; perda de peso sem motivo aparente. Vale ressaltar que esses sintomas 

geralmente aparecem de repente, atingindo abruptamente crianças e adolescentes. De 

acordo com a IDF (2008) é natural que os portadores de diabetes só venham a saber que 

desenvolveram o DM1, depois de uma crise hipoglicêmica ou de um internamento de 

urgência.

Dados da OMS (1996) indicam que não se sabe ainda o mecanismo exato pelo 

qual o DM1 se desenvolve, não havendo, como já dissemos, medidas preventivas 

disponíveis para o tipo 1 da doença. Sendo assim, o que se pode prevenir são as 

complicações advindas de um mau controle glicêmico. A prevenção das complicações 

crônica e aguda do DM1 passou a ser a principal meta a ser atingida e para que isso 

ocorra, o controle glicêmico precisa ser estrito (SBD, 2006). 

Com isso, os pacientes com o tipo 1 precisam se submeter a um tratamento 

médico severo e contínuo (Debray, 1995). Esse tratamento corresponde basicamente a 

uma rotina diária de reposição de insulina, contagem de carboidratos, medição diária 

das taxas de glicose no sangue, dieta alimentar, adesão à prática de atividade física. 

Além disso, é necessário, dependendo de cada caso, que os adolescentes compareçam e 
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estejam sempre freqüentando os consultórios e serviços públicos que disponham de 

médicos especialistas (oftalmologistas, nefrologistas, nutricionistas, cardiologistas, 

angiologistas, dentre outros) para realizar o acompanhamento e a prevenção das 

possíveis complicações advindas de um mau controle. Esses aspectos são corroborados 

pela IDF (2008), quando indicam que o diabetes mellitus provoca um impacto profundo 

e particular nos jovens e familiares, uma vez que esses têm o seu dia-a-dia alterado 

abruptamente.   

Dentre as complicações agudas mais comuns nos adolescentes com DM1, a 

hipoglicemia é considerada como a mais freqüente. Podemos destacar que outra 

probabilidade relacionada a um mau controle metabólico é o índice de reincidência de 

um internamento hospitalar devido ao aumento (muitas vezes em função do descuido) 

das crises hipoglicêmicas (Maia & Araújo, 2004). Outro fator que contribui 

incisivamente para o aparecimento dessas crises, segundo a SBD (2006), se deve ao 

fato da falta de previsibilidade e a alta freqüência de lanches ingeridos pelos 

adolescentes durante o dia o que vai implicar no comprometimento do planejamento 

alimentar. 

Dados da SBD (2006) também reforçam que a ocorrência das crises é um fator 

preocupante, “tanto pelos efeitos clínicos agudos e sua potencial gravidade, quanto 

pelas possíveis seqüelas neurológicas decorrentes dos casos graves e repetidos” (p.73). 

É também estimada que 2% a 4% das porcentagens das mortes ocorridas entre crianças 

e adolescentes com o tipo 1 da doença, sejam atribuídas aos episódios de hipoglicemia.  

Nesse sentido, além das conseqüências mensuráveis, “os efeitos da 

hipoglicemia, principalmente ocorridos no período inicial da doença, podem levar a 

conseqüências devastadoras na adesão futura ao tratamento podendo comprometer 

demasiadamente o controle glicêmico” (SBD, 2006, p. 75). Esse aspecto é corroborado 
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pelos estudos de Maia e Araújo (2004), ao revelarem que o desconforto psicossocial 

gerado no adolescente que desenvolveu o DM1, possui impacto negativo sobre a 

capacidade de se iniciar e manter as recomendações básicas de automonitorização.  

Vale salientar que mesmo com os cuidados a serem tomados em relação ao 

controle glicêmico e reposição de insulina, nunca “haverá garantia de proteção contra 

os mal-estares hipoglicêmico (diminuição de açúcar no sangue) ou hiperglicêmico 

(aumento de açúcar no sangue), que podem, conforme cada caso, dar ensejo a um 

coma” (Debray, 1995, p. 27). Portadores de DM1 precisam de injeções de insulina 

diariamente para sobreviver (IDF, 2008). Nesses casos, a insulina funciona como o 

pâncreas do adolescente e torna-se necessária a consciência de que na “ausência de 

tratamento com a insulina, a evolução se faz em direção ao coma e à morte” (Debray, 

1995, p. 26). 

2.2 O diabetes mellitus tipo 2

O DM2 é o tipo mais comum, surgindo geralmente após os quarenta anos de 

idade e por isso também chamado de diabetes do adulto (SBD, 2006). Embora esse tipo 

de diabetes apareça com mais freqüência entre a população diabética adulta, essa 

constatação tem se mostrado bastante relativa. Isso se deve ao fato de que, cada vez 

mais essa modalidade de diabetes se manifesta em crianças e adolescentes (OMS, 

2007). De acordo com a IDF (2007) o DM2 corresponde a 2-3% de todos os tipos de 

diabetes que se desenvolve nos jovens.

Segundo a IDF (2008), tanto o aumento da incidência da doença, quanto o 

desenvolvimento em crianças e adolescentes, se deve a vários fatores. Dentre os 

principais fatores, citam o envelhecimento e o crescimento da população, a tendência 
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cada vez maior à obesidade, a adoção de dietas pouco saudáveis e a manutenção de 

estilos de vida sedentários.

O surgimento do DM2 está bastante relacionado aos componentes genéticos da 

doença quando associados a alguns fatores de risco como a obesidade, sedentarismo, 

estresse e, conseqüentemente, ao estilo de vida das pessoas. O Ministério da Saúde 

(2001) indica que 90% a 95% dos portadores de diabetes desenvolvem o tipo 2 da 

doença. Segundo os dados do IBGE (1999), o DM2 representa uma das dez principais 

causas de morte em todo o mundo.  

Sabe-se que as pessoas que possuem o DM2, podem apresentar os mesmos 

sintomas do DM1, porém, muitas vezes de forma menos evidente e assintomática. Esse 

fator dificulta consistentemente a formação do diagnóstico e faz com que a metade da 

população que desenvolveu o tipo 2 não saibam que são portadoras da doença (IDF, 

2008).

Diferentemente do tipo 1, a prevenção do tipo 2 é possível e requer uma ação 

imediata. Os riscos de desenvolvimento do DM2 podem ser reduzidos com mudanças 

na dieta (reeducação alimentar) e com o aumento considerado de atividade física 

(Benchimol & Seixas, 2006).  O controle, por sua vez, está relacionado a todas as 

condições acima relacionadas, sendo que normalmente para esse tipo de diabetes, os 

medicamentos desempenham um papel fundamental atuando, principalmente, no 

controle da glicose e dos lipídios no sangue, como também da pressão sanguínea (IDF, 

2008).

Quando comparado ao tipo 1, é muito raro que a pessoa com o tipo 2 venha a 

zerar a sua produção de insulina e é esse “resquício de funcionalidade do pâncreas que 

proporciona aos diabéticos adultos condições mais estáveis de controle da doença”, o 

que se torna mais difícil de realizar no tipo 1 (Benchimol & Seixas, 2006, p. 47).  
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Dessa forma, esses indicadores reforçam que essa forma de diabetes oferece ao 

indivíduo, mesmo que minimamente, a oportunidade de uma reorganização do estilo de 

vida e, conseqüentemente, maiores possibilidades de prevenção e controle.

2.3 Implicações sócio-econômicas do diabetes mellitus 

Como pudemos observar o DM1 leva a uma condução de vida, 

obrigatoriamente, mais regrada e atenta em relação ao autocuidado do que as condições 

habituais. Entretanto, de acordo com a IDF (2008), executar essa automonitorização 

depende de fatores importantíssimos como: a educação de pacientes e familiares, do 

acesso freqüente e fácil ao médico e da disponibilidade de recursos materiais 

(glicosímetros e fitas de medição glicêmica). Um tratamento intensivo exige ajustes nas 

doses de insulina de acordo com os resultados das glicemias, idealmente baseada na 

contagem de carboidratos1, sendo necessária mais uma vez, a ênfase na educação do 

paciente e seus familiares, bem como o suporte efetivo de uma equipe 

multiprofissional, seja no âmbito de atendimento particular ou em ambiente público 

(SBD, 2006). 

A restrita disponibilidade de acesso aos diversos tipos de acompanhamento e 

tratamento da saúde em algumas regiões é o que nos faz pensar no tipo de atendimento 

e atenção que estão sendo oferecidos a essas pessoas com o diabetes mellitus. Dados da 

IDF (2007) mostram que 

a situação é particularmente preocupante em países com poucos recursos, onde 
muitas crianças e adolescentes com diabetes acabam morrendo por serem 
diagnosticadas tarde demais ou terem um diagnóstico errado. Várias acabam por  
falecer por falta da insulina, que muitas vezes está indisponível ou com baixos 
estoques.

__________________________________ 

1 O tipo e a quantidade de alimento ingerido determinam o quanto e quão rápido a glicemia se eleva 
no corpo humano. Portanto, a contagem de carboidratos é um dos recursos utilizados para atingir o 
controle glicêmico (Gouveia & Bruno, 2001).
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 Ainda nesse contexto, podemos incluir a situação do Nordeste brasileiro em 

especial. Isso porque de acordo com os estudos realizados pelo IBGE (1999), “os 

problemas sociais e econômicos são mais intensos nessa região, pois, os contingentes 

significativos de sua população são marginalizados e se aproximam da triste realidade 

de não ter acesso nem a renda mínima necessária à sobrevivência” (p. 32). Esse 

instituto ressalta, ainda, que o fato se intensifica ainda mais, quando relacionado ao 

acesso da população a determinados serviços públicos tanto da área de infra-estrutura 

de saneamento, como de saúde. 

Diante de tantos cuidados e mudanças inerentes ao tratamento adequado do 

DM1, vale ressaltar o alerta da IDF (2007) em relação à inadequação do período de 

adaptação ao novo estilo de vida, uma vez que um descuido nesse sentido poderá afetar 

diretamente a saúde emocional do adolescente ao lidar com a enfermidade. 

Esse fato é corroborado por Debray (1995) ao enfatizar que, 

o fato do DM1 ser incurável, não acontece sem agravar marcadamente o conjunto 
de situações cotidianas, nas quais os indivíduos estão inseridos, podendo tornar 
aleatórias as tentativas de reorganização que não deixarão de surgir depois do 
período inicial de descoberta e de adaptação ao diabetes (p. 146). 

Por outro lado, ao considerar os diversos aspectos inerentes à complexidade 

dessa doença é de fundamental importância destacar a atenção que deverá ser 

empreendida em relação ao impacto pessoal, familiar e social (Torres et al., 2003). 

Esses impactos podem ser administrados com a atenção, por exemplo, no 

ambiente escolar. De acordo com a campanha mundial de diabetes de 2007, cujo tema 

foi: “Diabetes em crianças e adolescentes”, e suas metas para uma assistência mais 

efetiva a crianças e adolescentes com diabetes mellitus, as instituições escolares devem 

se mobilizar para:  

1- Ter um glicosímetro e, sobretudo, saber usá-lo no momento de uma emergência;  
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2- Educar profissionais para reconhecerem uma crise hipoglicêmica ou hiperglicêmica, 

no sentido de valorizarem as queixas apresentadas pelos alunos acometidos; 

3- Os profissionais devem permitir ao aluno com diabetes ida livre ao banheiro, como 

também, alimentar-se e tomar líquido quantas vezes forem necessárias, mesmo fora dos 

horários estabelecidos pela instituição. Além disso, permitir ao aluno realizar a 

monitorização glicêmica nos horários recomendados; 

4- Ter facilmente os telefones de familiares, médicos e unidades de emergências 

próximas da instituição; 

5- Ter insulina disponível e uma pessoa devidamente treinada para a aplicação em 

situações características de emergência; 

6- Lugar adequado, para o armazenamento da insulina (IDF, 2008). 

Contudo, alguns estudos como o de Maia e Araújo (2002), também revelam que 

o diabético apresenta dificuldade de relacionamento; medo de sofrer uma crise 

hipoglicêmica em público (no caso dos adolescentes, principalmente no colégio); medo 

exacerbado em relação à internação, conflitos com pais e irmãos; dúvidas e muitas 

vezes a falta de conhecimento em relação à utilização e aplicação de insulina. Alguns 

adolescentes, também apresentam grande dificuldade na disciplina em relação à 

medição de glicose e, em alguns casos, na contagem de carboidratos. Outros aspectos 

que estão muito presentes no dia-a-dia do adolescente com DM1 é o medo freqüente da 

possibilidade de amputar um membro, de ficar cego ou até mesmo o medo da morte.   

Sendo assim, de acordo com a sua experiência e os significados que esses 

adolescentes atribuem ao seu processo de adoecimento, poderá perceber a doença como 

algo ameaçador, mas, talvez como uma via de possibilidades. Para Vallejo (1979) a 

doença “tem um ciclo vital que se modifica, não só tem uma causa, e, o mais 
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importante, traz consigo um sentimento, tem um significado que influi, altera e 

determina seu próprio curso” (p. 89).  

Diante desse contexto, torna-se necessário compreendermos que existem

“formas” do adolescente se relacionar com a doença, uma vez que o diabetes se 

inscreve, ou até mesmo, se integra de um “modo sempre singular e não unívoco em 

relação à representação que tem cada paciente dependendo da forma como cada um se 

apropria de sua doença” (Debray, 1995, p. 112). Esse autor ainda nos chama a atenção 

para a complexidade de diferenças individuais que podem interferir diretamente, não só 

no reconhecimento da doença em si, mas também, no próprio curso e desenvolvimento 

do tratamento.  

Em outras palavras, a forma como os adolescentes com o DM1 vivenciam esse 

fenômeno, será extremamente decisiva para o sentido que ele dará aos seus modos de 

ser-no-mundo a partir do contato com essa nova realidade.
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3  Uma breve contextualização da adolescência: de onde parte o nosso 

olhar...

                                                                            Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é 
ninguém, fundo sem fundo... uma parte de mim é 
multidão outra parte estranheza e solidão... uma parte 
de mim pesa e pondera, outra parte delira, uma parte 
de mim almoça e janta, outra parte se espanta... uma 
parte de mim é permanente, outra parte se sabe de 
repente uma parte de mim é só vertigem, outra parte 
linguagem, traduzir uma parte na outra parte que é 
uma questão de vida e morte, será arte? Será arte? 
Será arte?...  

Ferreira Gullar 

 Contextualizar o período da adolescência se faz tarefa das mais difíceis devido à 

complexidade e diversidade de conceitos e aportes teóricos que tentam classificá-la. 

Desde o início do século XX, a adolescência começou a ocupar espaço enquanto objeto 

de estudo da ciência e, sobretudo, da psicologia. Enquanto objeto de discurso científico, 

principalmente como se encontra circunscrita na maioria da literatura do campo 

conceitual da psicologia do desenvolvimento, concebe o jovem enquanto “sujeito de 

crise” (César, 1998). É importante salientar que alguns autores não consideram a 

adolescência necessariamente como uma fase de tensões e conflitos, evidenciando, 

portanto, os aspectos culturais, sociais e econômicos intrínsecos à fase. Conceber o 

adolescente como “sujeito de crise”, muitas vezes pode incitar pensamentos e 

discussões estereotipadas da adolescência. Esse fato mostra-se bastante atual quando 

nos reportamos a alguns discursos produzidos pela mídia vigente, a qual concebe 

muitos desses jovens como delinqüentes, inconseqüentes ou até mesmo como 

desajustados.



37

Dessa forma, gostaríamos de destacar que o cerne da nossa reflexão encontra-se 

focado na experiência de adolescentes portadores de diabetes mellitus tipo 1. Portanto, 

não intentamos fundamentar as nossas idéias e questionamentos com base exclusiva em 

teorias da adolescência, embora esse fato não exclua a necessidade de 

contextualizarmos alguns pontos que consideramos importantes e necessários para uma 

melhor compreensão da temática, ainda que brevemente.  

De acordo com Outeiral (1994), a palavra “adolescência” tem uma dupla origem 

etimológica e caracteriza muito bem as peculiaridades desta etapa da vida. Ela vem do 

latim ad (a, para) e olescer (crescer), significando a condição ou processo de 

crescimento, implicando no indivíduo apto a crescer. Esse autor referencia que a 

adolescência também deriva de adolescer, origem da palavra adoecer. Temos assim, 

nesta dupla origem etimológica, um elemento para pensar esta etapa da vida: aptidão 

para crescer não apenas no sentido físico, mas também psíquico, e, para adoecer em 

termos de sofrimento emocional, com as transformações biológicas e mentais que 

operam nesta faixa da vida.   

 O mesmo autor destaca a importância e a necessidade de entendermos o 

período da adolescência sob dois aspectos. O primeiro refere-se a considerar que 

existem diferenças distintas entre os adolescentes.  Embora se evidencie aspectos em 

comum, deve-se considerar que cada experiência depende dos aspectos psicológicos e 

sociais do meio no qual o adolescente encontra-se inserido. E o outro aspecto é a 

necessidade de se compreender que a adolescência possui características muito 

particulares e fases bastante distintas. 

Como exemplo disso, podemos destacar que a experiência de um jovem que 

vive em regime penitenciário será totalmente diferente de um jovem que experiencia a 

gravidez na adolescência. Da mesma forma que será indiscutivelmente diferente a 
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experiência de um adolescente que sofre de abuso sexual e outro que comporta uma 

doença crônica como o diabetes mellitus tipo 1.

Autores como Palácios (1995) enfatizam que a fase da adolescência deve ser 

compreendida como uma etapa de transição e, portanto, processual. O referido autor 

reforça que quaisquer fenômenos que pretendamos avaliar nesse contexto deverão ser 

compreendidos de acordo com a história evolutiva do sujeito, bem como, as 

características que compõem o conjunto de sua vida. Sendo assim, torna-se 

imprescindível considerarmos as peculiaridades do seu contexto social, econômico e 

cultural, os quais influenciam o adolescente, o seu desenvolvimento e, inevitavelmente, 

o seu ser e estar-no-mundo. Sendo assim, para a realização do nosso estudo, utilizamos 

a concepção da adolescência como um fenômeno psicossocial, considerando o ente 

adolescente em seu horizonte histórico. 

Aberastury (1992) nos traz à reflexão de que devemos entender a adolescência 

não como uma etapa estabilizada da vida, mas como um processo, como um 

desenvolvimento que assume um caráter marcadamente dinâmico. Nesse contexto, não 

podemos considerar uma adolescência geral que se apresente como algo universal, ou 

seja, que se estabeleça da mesma forma e ao mesmo tempo nas diversas culturas. 

Devemos considerar que cada adolescente vivencia e experiencia o seu adolescer de 

forma individual e particular, o que não significa dizer que o mesmo esteja isento das 

influências sociais e culturais do seu meio. Dutra (2000) corrobora com essa 

concepção, ressaltando que: 

se reconhecermos que a cultura na qual o indivíduo está inserido é 
extremamente importante para o seu desenvolvimento, o mesmo se aplica ao 
jovem, por constituir-se ele, assim como os outros entes, num ser que existe no 
mundo e a partir dele(...) Além do reconhecimento da cultura como fornecedora 
de elementos de identidade do indivíduo, que ao se falar em adolescente 
considera-se que, em razão dessa fase representar um período importante do 
desenvolvimento humano, marcado por características bem definidas, a cultura 
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na formação da identidade do jovem assume um lugar dos mais relevantes, não 
devendo, por isso, ser ignorado, quando se pretende conhecer a experiência 
desses jovens (p. 93).

Com base nesse entendimento, nos indagamos se, ao pensar o período da 

adolescência pressupondo a sua compreensão em termos de uma etapa de vida 

marcadamente caracterizada, apenas, pela idéia de “crise”, não significaria, talvez, 

desconsiderar o caráter histórico dessa concepção? E sendo assim, não estaria essa 

forma de pensamento aliada a uma forte representação do senso comum? Com isso, 

refletimos que de acordo com essa perspectiva e para o estudo aprofundado do 

fenômeno que nos propomos a investigar, ou seja, de compreender a experiência do 

adolescente portador de diabetes tipo 1, nesse período, essa concepção nos colocaria 

aquém dos objetivos propostos nessa pesquisa. Pois, dessa forma, entendemos que o 

“senso comum está em contato com o mundo das aparências e trabalha com o que está 

na frente, aparecendo, jamais com aquilo que está por trás, suas causas ocultas e mais 

reais” (Critelli, 2006, p. 46).  

Com isso, realizamos uma importante reflexão ao entendermos que continuar 

amalgamando o nosso pensamento com base nessas concepções, seria uma forma de 

reforçar a “manutenção de um modo específico de investigação científica que naturaliza 

ou essencializa os seus temas de questionamento, ou até mesmo, de considerar o 

adolescente como um sujeito com essência já conhecida em detrimento da sua condição 

de devir” (César, 1998, p.16). Acreditamos que permanecer com essa concepção de 

sujeito, significa considerar apenas um aspecto, dentre as inúmeras facetas existentes na 

historicidade do adolescente. 

Para isso, à luz da perspectiva fenomenológica, procuramos ampliar o nosso 

conhecimento lançando um olhar mais integrador sobre os aspectos que permeiam, 
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significativamente, o mundo vivido dos adolescentes dessa pesquisa, considerando essa 

experiência como “a existência humana mesma, entendida como coexistência 

(singularidade e pluralidade) em seus modos de ser-no-mundo” (Critelli, 2006, p. 33).

Como a fenomenologia observa as coisas do mundo circundante, tal como elas 

se manifestam através da experiência, o olhar fenomenológico não se volta para a 

experiência dos adolescentes que vivenciam o DM1, como algo que se encerra em si 

mesmo, se restringindo a definições e estereótipos. Mas, sobretudo, refere-se à 

experiência como devir, como um vir-a-ser, ao considerar que “nada no homem e no 

universo humano é fixo o suficiente para estabelecer um regime universal imutável de 

conhecimento sobre ele” (César, 1998, p. 7). 

Nesse sentido, a experiência vivida é estruturalmente histórica, o que não nos 

autoriza a conhecer as marcas do passado sem que façamos uma correlação com as 

estruturas do presente e do futuro, pois, ao ampliarmos o pensamento a esse respeito, só 

podemos entender a experiência inserindo-a nessa perspectiva de temporalidade. 

A experiência é anterior ao sujeito e ao objeto, uma vez que, tanto o mundo 

quanto a experiência que dele temos são conjuntamente dados. Isso faz com que a 

entendamos não como um “ato reflexivo da consciência, mas como o próprio ato; é 

algo no qual e pelo qual vivemos; é a própria atitude que temos para com a vida e na 

qual vivemos” (Palmer, 1969, p. 114). Sendo assim, a experiência dos adolescentes que 

compuseram integralmente e essencialmente esse estudo, não pôde, e nem jamais 

poderia, prescindir de significação e sentido, principalmente, por que há nessa 

experiência, um conjunto estruturado de relações em que os significados são 

construídos mediante uma visão de mundo. Nesses termos, Turato (2005) ressalta que 

“o significado tem função estruturante” (p. 509).  
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De certo modo e em torno das coisas que significam, as pessoas organizam suas 

vidas incluindo seus próprios cuidados com a saúde (Gadamer, 2006). Sendo assim, 

tornou-se notória a necessidade de entendermos os significados individuais e coletivos 

atribuídos pelos adolescentes dessa pesquisa, bem como, o sentido que a significação 

de tal fenômeno (ter o diabetes tipo 1 na adolescência) ganha para quem o vivencia.     

Azevedo (2006, p. 29) ao dizer que “ser adolescente e adolescer é vivenciar 

sensações e a descoberta de um novo mundo, um mundo no qual o adolescente luta 

para construir o seu autoconceito, afirmar-se como pessoa e ser reconhecido como tal”, 

nos abre espaço para apresentarmos, a seguir, algumas reflexões sobre alguns aspectos 

que perpassam a construção da identidade no período da adolescência.   

3.1 O Adolescente e a Construção da Identidade 

A construção da identidade é considerada como sendo um marco característico 

do período da adolescência. Aberastury (1992) afirma que entrar para o mundo dos 

adultos torna-se para o adolescente tarefa difícil, pois ocorrem nesse período mudanças 

psicológicas e corporais que levam o adolescente a estabelecer novas formas de 

relacionamento com os pais e com o mundo. Essas novas formas de relacionamento 

passam a não ser mais condizentes com o período da infância, uma vez que, segundo 

essa autora, “quando o adolescente se inclui no mundo com este corpo maduro, a 

imagem que tem do seu corpo mudou também sua identidade, e precisa então adquirir 

uma ideologia que lhe permita sua adaptação ao mundo e/ou sua ação sobre ele para 

mudá-lo” (p. 13). 

  Autores como Ferreira, Farias e Silvares (2003), defendem que fatores como os 

intrapessoais (capacidades inatas dos indivíduos), interpessoais (identificação com 
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outras pessoas) e os culturais (valores sociais a que uma pessoa está exposta tanto no 

sentido global quanto no comunitário), influenciam diretamente no processo de 

formação da identidade.  

Mas, o que seria a formação da identidade, ou mais especificamente, o que se 

define como sendo identidade? O dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (1988) 

define identidade como: qualidade de idêntico, conjunto de caracteres próprios e 

exclusivos de uma pessoa ou ainda como uma relação de igualdade válida para todos os 

valores das variáveis envolvidas. Entretanto, no presente estudo, consideramos a 

identidade como processual, como algo que se constrói com o outro, com o social. 

Como destaca  Ciampa, compreender a identidade é compreender a relação indivíduo-

sociedade (citado por Azevedo, 2006).

De acordo com Azevedo (2006) “o contexto social fornece as condições para os 

mais variados modos e alternativas de identidade, e nesse termo, poderia ser utilizado 

para expressar uma singularidade construída na relação com os outros homens” (p. 31).   

 Aberastury (1980) afirma que o adolescente, ao perder a referência do seu 

esquema corporal e sua identidade de criança, busca a construção de uma identidade 

que se constrói em um plano consciente e inconsciente a partir das relações 

estabelecidas. A referida autora considera que “todas as modificações corporais 

incontroláveis, como os imperativos do mundo externo, que exigem do adolescente 

novas pautas de convivência, são vividas a princípio como uma invasão” (p.25).  

Portanto, nesse período de transição da fase infantil para a fase adulta, o que 

vem a ser o conceito mais elementar de adolescência, o jovem vê-se impelido na difícil 

tarefa de construir-se com o outro. O adolescente encontra-se submerso numa infinita 

gama de possibilidades advindas das relações estabelecidas com o outro e com o 

mundo.
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Em concordância, Dutra (2000) considera que: 

nesse momento da vida o adolescente vê-se buscando, em razão da fase de 
desenvolvimento que vivencia, referenciais, valores e uma ideologia que muitas 
vezes ele não encontra em nossa sociedade, a qual, ao estabelecer os padrões 
sociais, cria uma escala de valores e propõe estilos de vida aos quais ele deve 
adequar-se. Esse jovem vê a sua auto-estima vincular-se e submeter-se às 
expectativas de realização dessa sociedade. Adota valores, conceitos e maneiras 
de ser que não refletem a sua experiência genuína, o seu verdadeiro ser, buscando, 
unicamente, corresponder às expectativas que o outro (família, sociedade) lhe 
impõem (p. 99). 

Aberastury (1992) ressalta que nessa busca de identidade, o adolescente recorre 

muitas vezes a situações que parecem mais favoráveis para sua segurança e estima 

pessoal, como a uniformidade, por exemplo. No entanto, destaca a importância de se 

reconhecer esse processo de uniformidade como “uma dupla identificação em massa, 

onde todos se identificam com cada um e que explica, pelo menos em parte, o processo 

grupal do qual participa o adolescente” (Aberastury, 1992, p. 32). É dessa forma que o 

adolescente como “indivíduo, nos seus diferentes grupos de pertinência, inclusive na 

família, é induzido a agir conforme os ditames dos modelos identificatórios que sob 

“glamour” sedutor saem da mídia, espalham-se e penetram de forma irracional no 

cotidiano dos indivíduos e dos grupos” (Caniato, 1998, p. 20). 

Esse fato nos reporta ao existir humano que consiste em um projetar-se que varia 

de acordo com o modo de ser do homem no mundo podendo ser inautêntico, ou seja, 

ser de uma forma que ele não é, e autêntico, onde o homem impõe-se tal como é 

(Heidegger, 1927/2005). Com essas novas formas de relação, podemos dizer que o 

adolescente fica “perdido” em meio às aparências, se distanciando, portanto, daquilo 

que lhe é mais próprio. O jovem, nesses termos, encontra-se deserdado na “linguagem 

inautêntica do cotidiano que se mistura na opinião de todo o mundo” (Beaini, 1981, 

p.16). Essa reflexão nos remete a Buber (1982) ao dizer que “ninguém está excluído da 
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possibilidade de tornar-se um indivíduo, com exceção daquele que exclui a si mesmo 

tornando-se multidão” (p. 81). 

Um aspecto bem demarcado na cultura ocidental se traduz pelo fato de que 

alguns jovens estabelecem uma relação de dependência com os pais, o que pode 

retardar a sua saída de casa em detrimento da construção de sua identidade adulta e, 

conseqüentemente, de sua autonomia (Oliveira, 2006). Imaginemos então como é 

possuir uma doença crônica degenerativa como o DM1, nessa fase de 

desenvolvimento? Uma fase que os jovens ensaiam e começam a estabelecer os 

primeiros contatos com os grupos, e os grupos, por sua vez, começam a emergir como 

novas formas de identificação. Nesse contexto, o que é esperado por esses jovens é a 

aceitação, e, conseqüentemente, a inserção no grupo escolhido. Com isso, segundo 

Hermas, 

guardadas as diferenças de contexto, a adolescência traz significativas 
mudanças qualitativas e quantitativas nas esferas de atividade do sujeito. 
Aspectos como a maior autonomia de circulação social, mudanças no campo 
da autopercepção e auto-imagem, a adesão a novos grupos de pares, a adoção 
de novos papéis na família e no trabalho, as conquistas no plano da auto-
regulação da atividade e a adoção de perspectivas projetivas quanto ao futuro 
são fatores que concorrem para a ressignificação da relação do adolescente 
com o grupo familiar e social, à medida que ele passa a integrar novas 
posições nos sistemas semióticos e, como conseqüência, a adotar novas 
configurações identitárias (citado por Oliveira, 2006, p. 432).

  Aberastury (1992) acrescenta que o âmbito familiar representa a primeira 

expressão da sociedade e é nessa relação que uma grande parte da conduta adolescente 

irá ser determinada. Por sua vez, destaca a referida autora, que a “conduta do 

adolescente está dominada pela ação, fator que o impede de manter uma linha rígida, 

permanente e absoluta, ainda que muitas vezes o pretenda ou procure” (p. 37). Essa 

autora considera que o adolescente apresenta uma vulnerabilidade especial para 

assimilar os impactos projetivos de pais, irmãos, amigos e de toda a sociedade. Ou seja, 
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é um “receptáculo propício para encarregar-se dos conflitos dos outros e assumir os 

aspectos mais doentios do meio em que vive” (Aberastury, 1992, p. 11).  

Além disso, as transformações culturais observadas na atualidade nos despertam 

para um olhar mais crítico e diferenciado, principalmente por estarmos submersos 

numa sociedade que vivencia a inversão de determinados valores e condutas, os quais 

reforçam, concomitantemente, o preconceito como a expressão “viva” do desrespeito à 

diferença.

O fato de vivenciar o diabetes e ter que lidar com as novas situações e restrições 

necessárias ao tratamento, exige do jovem uma postura de maturidade, disponibilidade 

e responsabilidade para se perceber inserido numa realidade não apenas característica 

da instância individual, mas, sobretudo, das instâncias sociais e coletivas. Em 

conseqüência disso, “o jovem tem que se defrontar com os aspectos políticos, sociais, 

filosóficos, religiosos, econômicos e profissionais, além de todo o processo afetivo 

subjacente” (Levisky, 1998, p. 24). Nesse contexto, vê-se desafiado pela fiel tarefa de 

responsabilizar-se consigo mesmo, o que muitas vezes implica em atribuir ao outro o 

que na verdade depende dele. Desta feita, Buber (1982) acrescenta que “o grupo não 

deve aliviar-nos de nossa responsabilidade, ele não pode responder por nós” (p. 9). Para 

este autor, o conceito de responsabilidade necessita de uma recambiação do ponto de 

vista da ética especializada, ou seja, de um “dever” para o domínio da vida vivida. 

Assim, a “responsabilidade genuína só existe onde existe o responder verdadeiro” (p. 

49). Sobre a verdade, Buber (1982) ressalta que:

qualquer que seja em outros campos o sentido da palavra “verdade”, no campo do 
inter-humano ela significa que os homens se comunicam um-com-o-outro tal 
como são. Não importa que um diga ao outro tudo que lhe ocorre, mas importa 
unicamente que ele não permita que entre ele e o outro se introduza sub-
repticiamente alguma aparência. Não importa que um “se abandone” perante o 
outro, mas importa que ele permita ao homem com o qual se comunica de 
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participar do seu ser. É a autenticidade do inter-humano que importa; onde ela não 
existe, o humano também não pode ser autêntico (p. 143).  

Mas, a que concepção de verdade estamos nos referindo? Na ontologia 

Heideggeriana (1927/2005) a verdade está evidenciada não no seu sentido moral, 

racional ou como relevância pública, mas o mesmo a concebe em seu sentido original, 

ou seja, no sentido de Aletheia1, ou melhor dizendo, como desvelamento do ser. De 

acordo com essa perspectiva, a verdade é primordialmente concebida no aspecto da 

realidade de cada sujeito, e não como algo que se enquadre no campo do que é certo ou 

errado. Em seu sentido originário, aponta Beaini (1981), a verdade acontece no 

processo de sua produção e acontece no movimento de se tornar presente aquilo que é, 

pois o “movimento que revela, vela; garante, assim, o inacabável do processo” (p.8). 

 Sendo assim, podemos dizer que o velamento é condição sine qua non para que o 

desvelamento aconteça. É com esse entendimento que “o justo caminho pode se 

revelar, rapidamente, um descaminho e a certeza de hoje pode se mostrar, amanhã, 

auto-engano, obrigando-nos a rever verdades recentes sobre nós mesmos” (Costa, 1999, 

p. 45).

Fica então demarcada na concepção de Beaini (1981), a importância de se 

entender que os movimentos autêntico, inautêntico, próprio e impróprio, concernentes 

ao humano, não são dissociáveis, mas, sobretudo, co-pertencentes, pois retratam e 

revelam o próprio movimento da condição humana que ao mesmo tempo em que revela 

o ser, também o dissimula. 

 Sendo assim, é mister considerarmos que o adolescente ao qual nos referimos 

na realização dessa pesquisa, constrói a sua identidade numa sociedade ocidental que 

1 Aletheia é o termo grego para “verdade”, veracidade, honestidade, sinceridade”. Alethes é “verdadeiro; 
sincero, franco; real, atual”. Há também o verbo, aletheuein, “falar verdadeiramente” e ainda, significa 
“retirar do encobrimento [Verborgenheit], desocultar [entdecken]. Aletheia é desocultação (Inwood, 2002, 
p.5).  
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compartilha de valores bastante específicos. Por um lado, são valores muitas vezes 

pautados no cenário de uma sociedade que anseia por padrões estéticos de beleza, de 

saúde e de fórmulas para se chegar à felicidade. Fórmulas que, de acordo com o nosso 

entendimento, distanciam o sujeito de perceber que a crise dos valores éticos e 

humanos se acentua cada vez que nos damos conta do profundo desamparo existencial 

em que vivemos.  

Ao mundo dos felizes pertencem aqueles que “supostamente” dispõem de uma 

boa saúde, que esteticamente correspondem a um padrão de beleza socialmente 

aceitável, e que, além disso, possuem condições materiais, consideradas satisfatórias. 

Em contraponto, o bem sucedido não é mais aquele que têm uma família acolhedora, 

que goza de amigos verdadeiros, que firma o compromisso consigo e com a sociedade. 

Pensar nesses aspectos é estabelecer relação direta com a forma de como os 

adolescentes da nossa pesquisa percebem o seu modo de estar no mundo, de como 

lidam, significam e dão sentido ao seu existir, mesmo com a condição da 

irreversibilidade de abrigar uma enfermidade de natureza tão complexa como o DM1, 

em sua existência.  

3.2 Adolescer, enfermar e cuidar... 

César (1998) ressalta que, atualmente, várias são as temáticas relacionadas à 

fase da adolescência, como a prostituição infantil, a maternidade precoce, o aumento da 

violência nesse período, dentre outras. Esse fato nos faz perceber que alguns aspectos 

relativos à saúde do adolescente não são atrativos, muito menos, ocupam as principais 

páginas dos jornais e, nem aumentam pontos no ibope da mídia televisiva. A violência, 

as infrações, os desatinos cometidos pelos jovens, parecem sempre encontrar nos meios 
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de comunicação de massa, fortes aliados para encobrir outros aspectos que deveriam ser 

considerados dentro de um mesmo espectro de importância, como por exemplo, a saúde 

do adolescente. 

Além disso, de acordo com Zanetti & Mendes (2001), as características da 

prestação de serviço de saúde no Brasil, são basicamente organizadas para atender a 

doença, o que é reforçado na forma de atendimento de alguns profissionais que se 

centra especificamente na queixa e na conduta das pessoas.  

Esse fato nos desperta a atenção, principalmente pela constatação de números 

tão alarmantes com o crescimento acelerado da incidência e prevalência do DM1 na 

fase da infância e adolescência em todo o mundo (IDF, 2008). De acordo com a SBD 

(2006), “poucas são as publicações científicas que abordam as repercussões 

psicológicas e sociais dessa doença com adolescentes” (p.86).  

Aspectos relacionados à experiência de vida, ou seja, ao mundo existencial 

desses adolescentes, como por exemplo, o sofrimento vivenciado, o contexto social, a 

situação econômica, a dinâmica familiar, as dificuldades e as possibilidades existentes 

nesse percurso, podem ser negligenciadas em detrimento de um enfoque médico 

tradicional, que os enquadra, muitas vezes, em um conjunto normativo de 

determinações a serem, incontestavelmente, executadas e cumpridas.  

Muitas vezes, baseados nessa concepção de atendimento, alguns profissionais 

destacam unicamente a doença e não a pessoa que a vivencia. O olhar médico 

tradicional está voltado para a doença sob forma de precisão e conceituação (Gadamer, 

2006). Ou seja, o que é o diabetes, que formas de tratamentos são eficazes ou 

verificáveis e a resultante sempre é a cura.  

Nesse contexto, algumas perspectivas teóricas, como a medicina tradicional, 

compreendem a doença apenas sob o ponto de vista objetivo; ôntico, ou melhor, 
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explicitando, em sua função de exibir-se. Dessa forma, não consideram, portanto, os 

aspectos que se encontram velados, aspectos que estão além da aparência dos sintomas 

ou da própria doença. 

Vale ressaltar, nesse momento, o que diz Outeiral (1994) a nos remeter ao 

adolescer em seu sentido originário, ou seja, derivado de adoecer, evidenciando o 

mesmo em termos de sofrimento emocional, com as transformações biológicas e 

mentais que operam nessa etapa da vida.  

Mas, mesmo considerando que o sofrimento se manifeste como uma realidade 

concreta, objetiva e observável, estando muitas vezes relacionado aos acontecimentos e 

situações que o desencadeia (como por exemplo o surgimento do diabetes), no contexto 

dessa pesquisa, fica evidente a necessidade que o entendamos em seu sentido 

originário. Ou seja, o “sofrimento está aí, desde a origem da vida, e frente a ele o 

humano encontra-se desarmado, portanto, todo esforço de desenvolvimento será feito 

no sentido de transpor e abafar essa vulnerabilidade primeira” (Barus-Michel, 2003, p. 

20).

Então, mesmo diante de todo o sofrimento gerado pela inserção do diabetes na 

vida do adolescente, como entender que um jovem que vivencia o DM1, possa sentir-se 

com saúde mesmo estando doente? Esse questionamento pode ser melhor 

compreendido ao utilizarmos a concepção de saúde explicitada por Gadamer (2006), ao 

apontar que “saúde não é, de maneira alguma, um sentir-se, mas é estar-aí, estar-aí-no-

mundo, estar-com-pessoas” (p. 118). Nesse sentido, a saúde não é considerada como 

um estado, mas como um “processo no qual o organismo se atualiza em conjunto com o 

mundo, transformando-o e atribuindo-lhe significado, na medida em que o ser humano 

se transforma” (V. Moreira, 1987, p. 278). 
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Diante desse contexto, não podemos nos respaldar na concepção tradicional da 

saúde como ausência de doença, uma vez que, do ponto de vista fenomenológico, a 

doença não é algo concreto, palpável, mas sim, uma possibilidade de um modo de ser 

de quem a comporta (Gadamer, 2006). A doença, na perspectiva fenomenológica é 

entendida como algo que não tem existência própria. Ou, melhor dizendo, a doença é 

um modo como a pessoa se expressa no mundo, uma manifestação de sua existência 

(Abranches & Teixeira, 2003). Portanto, o que existe são pessoas que adoecem. 

 O olhar fenomenológico nesse sentido, não se volta para a doença em si, ao 

contrário, a atenção é direcionada para o “como” a doença encontra-se circunscrita num 

determinado contexto, para o ser existencial. De acordo com essa concepção, o 

importante não é o conceito em si, mas o “como” a enfermidade está se manifestando 

na vida, na existência desses adolescentes e a resultante são as inúmeras possibilidades 

de se estar-no-mundo apesar da doença. Assim, podemos dizer que toda doença tem a 

dupla função de exibir e ocultar o ser (Gadamer, 1995/2007). 

Enquanto ser-aí, o adolescente é lançado no mundo que o defronta com uma 

gama de possibilidades. Essas possibilidades, por sua vez, podem ser escolhidas por ele 

próprio ou pela facticidade de outras (possibilidades) que lhe vêm ao encontro 

(Damasceno, 1997). Dentre as inúmeras possibilidades existentes, desenvolver uma 

enfermidade que ele não escolheu se fez presente.  

Damasceno (1997) ressalta que no cotidiano desse adolescente, a pre-sença

diabética sente-se ameaçada pelos danos que lhe podem vir ao encontro na ocupação e 

na preocupação; ou seja, no seu estar diabético. Ou seja, os riscos inerentes a 

internações hospitalares, o comprometimento de vários órgãos e membros são reais 

para o adolescente que vivencia o dia-a-dia com o DM1; contudo, essas complicações 

podem ou não acontecer. “Mas como o aproximar-se do danoso se aproxima dentro da 
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proximidade, a pre-sença diabética se acha mais próxima destas possibilidades” 

(Damasceno, 1997, p. 61).  

As complicações tardias do diabetes mellitus têm um caráter de ameaça que leva 

os seus portadores a temer pela própria vida. No cotidiano, muitos deles parecem passar 

a conviver com a certeza de estarem morrendo aos poucos (Damasceno, 1997). O medo 

da finitude se apresenta como algo real e concreto. Embora esse medo se justifique, 

Heiddeger (1927/2005) nos coloca que ser-para-morte é algo que é próprio do ser, e é 

representado pela angústia constitutiva da própria experiência humana, visto que, esta é 

a única certeza que se tem. Nesse sentido, esses adolescentes vivenciam a angústia 

reveladora do ser-para-morte que, na analítica heideggeriana, encontra sentido amplo. 

O que caracteriza o referente da angústia é o fato do “ameaçador não se 

encontrar em lugar algum, ela não sabe o que é aquilo com que se angustia (...). A 

angústia singulariza a pre-sença em seu próprio ser-no-mundo que, na compreensão, se 

projeta essencialmente para as possibilidades” (Heidegger, 1927/2005, p. 251). 

Dutra (2000) reforça que a vivência do ente adolescente é repleta de angústia, 

podendo esta apresentar-se de formas bastante variadas. Seja na “apresentação de uma 

alegria excessiva, seja através de oposições constantes ou até mesmo de condutas 

destrutivas” (p. 93). Dessa forma, as alternâncias, ambivalências, contradições e 

inquietudes tão presentes nesse momento são vividas intensamente pelo adolescente, 

indicando e significando o processo existencial do que significa viver (Dutra, 2000). 

É assim que “uma enfermidade crônica como o DM1 traz consigo um grande 

impacto na vida das pessoas, principalmente na fase da adolescência, o que pode alterar 

significativamente o seu desenvolvimento, tornando-o suscetível à angústia e à 

ansiedade” (Imoniana, 2006, p. 68). 
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Portanto, “habitar o mundo é construí-lo, preservar a vida biológica é atender às 

suas necessidades, tratar de ser si mesmo em sua singularidade e pluralidade é o que 

ontologicamente podemos chamar de cuidado2” (Critelli, 2006, p. 132). O cuidado é 

inerente ao Dasein, só o Dasein pode cuidar dele mesmo e dos outros entes. O 

adolescente isolado não existe, como não existe ser algum desligado do mundo, nem 

mesmo para adoecer. Diante dessa realidade, torna-se de suma importância 

compreender a doença a partir da percepção do ser que a comporta, visualizar o 

fenômeno em sua totalidade e observar a interdependência que se apresenta no processo 

existencial do adoecer desses adolescentes e as suas formas de estar-no-mundo-com-os-

outros.

Esses elementos, portanto, vão sendo construídos e incorporados à experiência 

desses jovens a partir de suas vivências e através das relações que estabelecem na 

intransferível condição de estarem lançados, na facticidade de ser-no-mundo. Mas, essa 

condição de estarem lançados no mundo não significa indicar que estão à deriva, mas 

sim, que estão no mundo como seres de possibilidades.   

2 Sorge, “cura (cuidado)”, é “ propriamente a ansiedade, a preocupação que nasce de apreensões que 
concernem ao futuro e referem-se tanto à causa externa quanto ao estado interno”. O verbo sorgen é 
“cuidar” em dois sentidos: (a) sich sorgen um é “preocupar-se, estar preocupado com” algo; (b) sorgen 
für  é “ tomar conta de, cuidar de, fornecer (algo para)” alguém ou algo. 2. Bersogen possui três sentidos 
principais: (a) “obter, adquirir, prover” algo para si mesmo ou para outra pessoa; )b) “ tratar de, cuidar de, 
tomar conta de” algo; (c) especialmente com o particípio passado, besorgt , “ estar ansioso, perturbado, 
preocupado” com algo. O infinitivo substantivado é das Besorgen “ocupação” no sentido de “ocupar-se 
de ou com” algo. 3. Fürsorge, “preocupação”, é “cuidar ativamente de alguém que precisa de ajuda”, 
portanto: (a) o “bem-estar” organizado pelo estado ou por corporações de caridade; (b) “cuidado, 
preocupação”. (Inwood, 2002, p. 26). 
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4  Método 

Não creia apenas no que os seus olhos lhe dizem. 
Tudo que mostram é limitação. Olhe também com o entendimento, 

descubra o que você já sabe e verá como voar... 

 Richard Bach 

 A trajetória metodológica desenvolvida, nesse trabalho, se pautou no método 

de inspiração fenomenológica e teve como principal fundamento a abordagem de 

natureza qualitativa de pesquisa. Ressaltamos que, dentro da abordagem qualitativa de 

pesquisa, existem inúmeros instrumentos que podemos dispor como forma de acesso à 

experiência vivida. Nesse sentido, o que pretendemos apreender é o significado dessa 

experiência na busca da compreensão do seu sentido (Jorge, Fiúza & Queiros, 2006).

 Para tanto, utilizamos o recurso da narrativa tal como sistematizada por 

Schmidt (1990) e Dutra (2002). Adotamos a reflexão hermenêutica, para nos auxiliar 

no desafio interpretativo desse estudo, por considerar que essa perspectiva se relaciona, 

sobremaneira, com as dimensões ontológicas da compreensão e, simultaneamente, com 

a fenomenologia específica de Martin Heidegger (Palmer, 1969).  

 Ao considerar que a existência é perpassada por processos de significação e 

ressignificação, o nosso objetivo foi compreender os significados e sentido atribuídos à 

experiência do adolescente portador de DM1, considerando que a sua história é 

permeada por tudo que acontece de acordo com as suas vivências no, e com, o mundo 

circundante.
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4.1 De qual fenomenologia estamos falando? 

Filósofos contemporâneos como Merleau-Ponty, Gadamer, Heidegger, Dilthey, 

dentre outros, forneceram uma nova visão à fenomenologia tradicional e transcendental 

de Husserl. Essas novas contribuições ultrapassam a visão, e até mesmo, a pretensão 

husserliana de se obter, o que chamou de uma redução fenomenológica.  Em outras 

palavras, esses filósofos vão um pouco além. Ultrapassam a idéia de que se poderia 

chegar ao clareamento do fenômeno suspendendo todo e qualquer conhecimento, 

julgamentos ou teorias para se captar a essência do ser (D. A. Moreira, 2002). 

De acordo com a perspectiva fenomenológico-existencial, poderíamos até dizer 

que a fenomenologia husserliana suspende, e a hermenêutica heideggeriana conserva a 

alteridade do outro na compreensão (Luijpen, 1922/1973). Para a fenomenologia, a 

dicotomia entre sujeito e objeto se dilui e os significados são construídos mediante uma 

visão de mundo. A fenomenologia não concebe a separação entre sujeito e objeto, uma 

vez que, nessa perspectiva, esses pólos encontram-se indissociáveis da estrutura 

vivencial da experiência intencional (Bruns, 2005). Ao se referir à intencionalidade 

Forghieri (1993) afirma que: 

a intencionalidade é, essencialmente, o ato de atribuir um sentido, é ela que 
unifica a consciência e o objeto, o sujeito e o mundo. Com a intencionalidade 
há o reconhecimento de que o mundo não é pura exterioridade e o sujeito não é 
pura interioridade, mas a saída de si para o mundo que tem uma significação (p. 
15).

Como já dissemos anteriormente, nos fundamentamos nas contribuições 

advindas da analítica existencial de Heidegger, que considera o ser-no-mundo como o 

próprio modo de ser humano. Nesse sentido, Vattimo (1971/1987) acrescenta que:  
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o ser-no-mundo nunca é um sujeito puro, porque nunca é um expectador 
desinteressado das coisas e dos significados; o projeto dentro do qual o 
mundo aparece ao dasein não é uma abertura da razão como tal, mas 
sempre um projeto qualificado, definido, poderíamos dizer, tendencioso (p. 
54).

Assim, o estudo do fenômeno não pode reduzir-se às características 

comportamentais, individuais, sociais, políticas, econômicas, culturais, quando vistas 

isoladamente. Pensar fenomenologicamente é, sobretudo, não estabelecer nenhuma 

fixidez conceitual que objetive o homem e suas relações (Critelli, 2006). Nessa 

perspectiva, só o Dasein pode dar sentido ao mundo e aos entes que nele habitam e, 

inclusive, a ele mesmo. Os outros entes (coisas) são intramundanos, portanto, não 

podem significar.  

Por destacar a experiência vivida, a fenomenologia torna possível observar as 

coisas tal como elas se manifestam através da experiência. Pensar em fenomenologia é 

pensar no discurso daquilo que se mostra como é, como se apresenta (Critelli, 2006). 

De acordo com Forghieri (1993), a fenomenologia apresenta-se à Psicologia, como um 

“recurso apropriado para pesquisar a vivência consistindo em focalizá-la através do 

envolvimento existencial e do distanciamento reflexivo do pesquisador” (p. 60). Para a 

fenomenologia, o ponto de partida é a experiência e o objetivo é a sua compreensão (D. 

A. Moreira, 2002).

Nesse sentido, Holanda (2005) corrobora enfatizando que 

o fenômeno escolhido para a pesquisa, por se tratar da experiência, mesmo 
podendo ser detectado pela observação externa, não pode ser apreendido senão 
pela sua vivência. Para tanto, um estudo que vise à vivência de um determinado 
fenômeno necessita trabalhar com dados obtidos através de experiências 
relacionadas com o fenômeno em questão (p. 43).  

No contexto da nossa pesquisa, a fenomenologia procura entender a doença, 

como uma das infinitas possibilidades de manifestação e de expressão do ser. Dessa 
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forma, a fenomenologia da qual estamos falando traduz-se na compreensão do 

homem em sua impermanência. Do reconhecimento de que o lugar de “manifestação 

dos entes é o próprio mundo, é o ser-no-mundo” (Critelli, 2006, p. 32).

4.2 Considerações sobre a pesquisa de natureza qualitativa 

Não foi pretensão nossa discutir, no subitem desse capítulo, questões 

epistemológicas referentes à objetividade e à cientificidade dessa modalidade de 

pesquisa, muito menos, fazer o uso do comparativo entre uma pesquisa de base 

qualitativa e outra de base quantitativa, uma vez que, essa dicotomia se estreita, cada 

vez mais, quando o objeto de estudo em questão é o humano. As considerações que 

explicitaremos se farão no sentido de considerarmos importante a sua contextualização 

e adequação dentro do nosso processo investigativo.  

A pesquisa de natureza qualitativa, de acordo com Rey (2002) volta-se para o 

estudo das questões associadas à natureza ontológica e se define em termos de sentido 

subjetivo e processos de significação, sendo considerada como um processo 

permanente de produção do conhecimento. A questão da perspectiva do 

conhecimento invoca, necessariamente, concebermos o caráter de provisoriedade, 

mutabilidade e relatividade da verdade, o que se diferencia da forma de concepção 

metafísica, que pressupõe a unicidade e estabilidade da verdade como também a via 

de acesso a ela (Critelli, 2006).

De acordo com Minayo e Sanches (1993), é em um nível mais profundo, ou 

seja, o nível dos significados, motivos, aspirações, crenças e valores, que se expressa, 

através da linguagem comum e na vida cotidiana, o objeto da abordagem qualitativa. A 
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ênfase do método qualitativo, portanto, é no significado do fenômeno (Nogueria-

Martins & Bógus, 2004).  

O material primordial da investigação qualitativa é a palavra que expressa a fala 

cotidiana e, nesse contexto, essa perspectiva adequa-se, por exemplo, “ao estudo de um 

grupo de pessoas afetadas por uma doença, bem como ao estudo da configuração de um 

fenômeno ou processo” (Minayo & Sanches, 1993, p. 245).  Dessa forma, um princípio 

bastante enfatizado, nesse tipo de investigação, é que os seres humanos não podem ser 

entendidos fora do contexto social no qual estão inseridos (D. A. Moreira, 2002).

Sobre esses aspectos, Demo (1998) indica que os estudos realizados pela 

abordagem qualitativa nos levam a enfocar expressões histórico-culturais marcadas, 

sobretudo, por sua humanização, se apresentando, portanto, como uma obra por 

definição inacabada.   

É importante destacarmos que há um envolvimento bastante significativo do 

pesquisador na escolha metodológica, principalmente, porque sob esse enfoque, ele fará 

as suas considerações a partir das perspectivas subjetivas dos pesquisados, tornando-se 

necessário que, de forma cuidadosa, o pesquisador tente sentir dentro de si mesmo a 

experiência do sujeito (D. A. Moreira, 2004). O pesquisador que se propõe a realizar 

uma pesquisa sob o enfoque qualitativo de inspiração fenomenológica está à busca de 

uma compreensão da experiência humana (Nogueira-Martins & Bógus, 2004).

No que se respeita a uma expressividade numérica, em relação aos participantes 

do estudo, o objetivo maior não é o de quantificar as vezes que um determinado evento 

ocorre com intuito de generalizá-lo. A ênfase é no processo e no grau de sua 

complexidade e não na sua expressão quantitativa (Minayo & Sanches, 1993).  A 

pesquisa qualitativa de base fenomenológica busca uma “compreensão particular 

daquilo que se propõe a estudar não se preocupando com generalizações populacionais, 
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princípios e leis, contudo, o individual não exclui o geral, nem a possibilidade de 

introduzir a abstração e categorias de análises” (Nogueira-Martins & Bógus, 2004, p. 

49).

Outro aspecto importante a ser considerado, de acordo com essa modalidade de 

pesquisa, é a relação entre pesquisador e pesquisado, uma vez que a inter(ação) entre 

ambos é essencial (Minayo & Sanches, 1993). O conhecimento, nesse sentido, é 

construído na relação de intersubjetividade estabelecida (Nogueira-Martins & Bógus, 

2004). Contudo, para a realização da pesquisa, com esse enfoque, torna-se necessário 

que alguns cuidados sejam priorizados, como por exemplo, os que Minayo (1994) nos 

apresenta: 

1- Privilegiar os sujeitos que detêm as informações e experiências que o 

pesquisador se propõe a conhecer; 

2- Embora a pesquisa de natureza qualitativa não considere relevante uma 

expressividade numérica no sentido de uma generalização, é importante 

considerar um número suficiente de participantes (dependendo do método 

escolhido) para a reincidência das informações colhidas; 

3- Escolher um conjunto de pessoas que possibilite a apreensão de 

semelhanças e diferenças.   

Finalmente, gostaríamos de evidenciar que a abordagem escolhida deve nos 

subsidiar para a seleção de um bom método, e, essa escolha, além de permitir uma 

construção correta dos dados, ajuda a refletir sobre a dinâmica da teoria (Minayo & 

Sanches 1993). É necessário, então, um cuidado específico em relação ao tipo de dado 

que se objetiva coletar, pois, na maioria das vezes, esses são advindos de situações, 
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acontecimentos e vivências (Nogueira-Martins & Bógus, (2004). Nesse sentido, torna-

se de fundamental importância a qualidade e o tratamento dos dados obtidos para que o 

pesquisador não incorra no risco de interpretá-los de acordo com as suas próprias 

verdades (Codato & Nakama, 2006).  

Diante desse contexto, é que as investigações de base qualitativa com enfoque 

fenomenológico, se apresentam como “novos horizontes para as investigações que se 

concentram nas “formas de vida” social, discursiva e cultural, em oposição à busca por 

leis do comportamento humano” (Brockmeier & Harré, 2003, p. 525). 

4.3 A pesquisa fenomenológica e o recurso da narrativa: uma experiência 

fundamentalmente hermenêutica 

Diante do nosso contexto de pesquisa e dos objetivos propostos para a 

realização desse estudo, reportamo-nos à pesquisa fenomenológica pela sua relação 

direta com a compreensão do mundo vivido do sujeito, uma vez que, o importante para 

o pesquisador em fenomenologia são os conteúdos expressos pelos participantes.

O pesquisador na ótica fenomenológica, ao entrevistar, não vai à busca de 

informações, nem muito menos, de respostas. Ele está envolvido com a possibilidade de 

apreender o fenômeno a que se propôs investigar, e esse envolvimento surge de uma 

questão, de um querer interrogar, de um movimento pré-reflexivo. Dessa forma, 

Martins e Bicudo afirmam que ao interrogar, o pesquisador percorrerá uma trajetória 

em direção ao fenômeno, que, por sua vez, se manifestará através do sujeito que 

experiencia a situação. O ato de interrogar faz o pesquisador focalizar o fenômeno e 

não o fato, e, ao interrogar o fenômeno, o pesquisador vai à busca de sua compreensão 

(citado por Boemer, 1994). 
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Com isso, o interrogar pressupõe um pensar, um entendimento prévio do que se 

busca compreender. Assim, quanto maior o investimento e o conhecimento sobre a 

temática o pesquisador tiver, maior será o seu pré-reflexivo (Boemer, 1994). Heidegger 

(1927/2005) destaca que a “arte de pensar é dada por um modo extraordinário de sentir 

e escutar o silêncio do sentido, nos discursos das realizações” (p. 13).  

Em concordância com essa idéia, Dutra (2002) reflete que é “na direção da 

experiência, que a pesquisa fenomenológica e existencial se encaminha, uma vez que, 

tal perspectiva enfatiza a dimensão existencial do viver humano e os significados 

vivenciados pelo indivíduo no seu estar-no-mundo” (p. 373). É no “espaço 

intersubjetivo que se elabora o significado” (Santana, Lima, & Morato, 2001, p. 19).  

Conforme pontua Amatuzzi (2005), a pesquisa fenomenológica é mobilizadora, 

principalmente, por “surpreender o vivido no presente, quando a experiência da pessoa 

é pensada de repente e dita como pela primeira vez” (p. 19). Assim, a experiência 

vivida só pode ser desvelada se acessada por um outro que também está presente para 

compartilhar da emergência da mesma.  

Estar presente na relação estabelecida entre pesquisador e pesquisado através do 

diálogo, clarifica o acesso ao mundo vivido do pesquisado e, dessa forma, o intuito do 

pesquisador não deverá ser o de verificar, mesurar, mas, sim, de compreender.  

Desta feita, interrogar o fenômeno é jamais receber uma resposta definitiva que 

nos assegure como pesquisadores, ter uma verdade que nos permita dizer: agora eu sei, 

ou isso é exatamente assim. Esse fato encontra respaldo nas palavras de Buber (1982) 

ao afirmar que “tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de 

uma visão minha ou de uma experiência de mundo sem a qual os símbolos da ciência 

não poderiam dizer nada” (p.3). 
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Pesquisar na perspectiva fenomenológica, portanto, significa voltar-se para a 

complexidade do mundo vivido do sujeito, seus significados e sentido. Parte da 

compreensão do viver e não de definições ou conceitos previamente estabelecidos 

(Coltro, 2000). Dessa forma, circunscreve-se em um contexto vivencial que inclui ou 

que refere a uma experiência.  

Mas o que queremos dizer quando nos referimos ao “vivido”, de acordo com 

essa perspectiva? Gadamer (2005) ressalta que o “vivido não é algo a que se possa 

alcançar de fora e contemplá-lo na sua vitalidade” (p. 339). E isso, se deve ao fato de 

que a única maneira pela qual podemos conceber a vitalidade é nos dando conta dela. 

Esse aspecto fica muito bem representado pela reflexão realizada por Buber (1982) ao 

enfatizar que “tomar conhecimento íntimo de uma coisa ou de um ser, significa, em 

geral, experienciá-lo como uma totalidade e, ao mesmo tempo, sem abstrações que o 

reduzam, ou seja, experienciá-lo em toda a sua concretude” (p. 147). 

Diante disso, a narrativa se apresentou, para a realização da nossa pesquisa, 

como uma via real de possibilidade. Concordamos com Azevedo (2006) ao referir que é 

na busca da experiência do mundo vivido que a narrativa se configura como recurso 

metodológico. No contexto da nossa pesquisa, através da narrativa o sujeito tem a 

possibilidade, mesmo no momento de tensão entre a ordem e a desordem provocadas e 

produzidas pela doença, de ordenar os acontecimentos, gerando um significado dentro 

de um determinado contexto social (Araújo, 2004).  

Dutra (2002) considera que a “narrativa contempla a experiência contada pelo 

narrador e ouvida pelo outro, o ouvinte, e este, por sua vez, ao contar aquilo que ouviu, 

transforma-se ele mesmo em narrador, por já ter amalgamado à sua experiência a 

história ouvida” (p. 375). Dessa forma, o narrador, ao contar a sua história, introduz, 
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sobremaneira, o pesquisador no seu mundo, colocando-o como co-participante da sua 

experiência, a qual só poderá ser desvelada através da linguagem.  

Para Heidegger (1927/2005), a linguagem é a própria condição de existência e 

manifestação do homem no mundo. Essa linguagem se presentifica e constitui-se na 

relação estabelecida do homem (dasein) com os entes (coisas e homem). O vivido em si 

já é linguagem, na medida em que é sentido, vivenciado e experienciado. Com isso, o 

sentido não se encontra no jogo único das palavras, mas, para além delas (Gadamer, 

1997/2004).

Sobre esse aspecto, Merleau-Ponty (1994) aponta que o sentir investe a 

qualidade de um valor vital, portanto, sentir é estar em comunicação vital com o 

mundo. Em um primeiro momento apreendemos a comunicação em sua significação 

para nós, visando compreender as relações singulares que se tecem entre as partes 

sujeito-mundo.  

A esse respeito, Dutra (2002) corrobora destacando que: 

a narrativa tem a capacidade de suscitar, nos seus ouvintes, os mais diversos 
conteúdos e estados emocionais, uma vez que, diferentemente da informação, 
ela não nos fornece respostas. Pelo contrário, a experiência vivida e transmitida 
pelo narrador nos sensibiliza, nos alcança nos significados que atribuímos à 
experiência, assimilando-a de acordo com as nossas (p. 116).  

A condição de narrar, portanto, já pré-dispõe uma co-participação, ou seja, um 

fazer-com que de nada adianta, se for entendido como um jogo de palavras apenas 

(Gadamer, 2005). Quem narra, narra para alguém, do mesmo modo que, quem escuta, 

não escuta passivamente o narrar, mas escuta dentro de um espectro de 

intersubjetividade conjugada.  

Nesse sentido, a narrativa acentua a relação intersubjetiva que, por sua vez, é 

favorecida e só é possível de acontecer a partir do encontro dialógico entre o 
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pesquisador e o pesquisado. Diante disso, o pesquisador jamais se constitui como um 

elemento neutro que ouve passivamente o que o narrador tem a dizer. A escuta do 

pesquisador é uma escuta ativa, que só é possibilitada pela inter(ação) de ambos os 

envolvidos. A esse respeito, Buber (1982) enfatiza: 

o diálogo se completa fora dos conteúdos comunicados ou comunicáveis, 
mesmo os mais pessoais; não se completa, no entanto, num acontecimento 
“místico”, mas sim num acontecimento que é concreto no sentido estrito da 
palavra, totalmente inserido no mundo comum aos homens e na seqüência 
temporal concreta (p. 36). 

Sendo assim, a narrativa não é uma lembrança acabada de uma experiência; se 

constrói na medida em que é narrada (Dutra, 2002). Podemos considerar a narrativa 

como expressão do humano, e, assim sendo, como reveladora de sentido. Dessa forma, 

podemos concebê-la como uma experiência hermenêutica, por abrigar em seu cerne a 

evidência da não repetição.

A vertente hermenêutica revela que um ser que pode ser compreendido é 

linguagem e por sê-lo, a “hermenêutica é o sistema pelo qual o significado mais fundo é 

revelado, para além do conteúdo manifesto” (Palmer, 1969, p. 53). Com isso, o que se 

almeja é um desvelamento de sentido. Assim, “é possível perceber que a hermenêutica 

vincula-se ao processo de tornar compreensível o que se encontra implícito” (Bruns & 

Trindade, 2005, p. 68).

A linguagem, para a hermenêutica, é ativa(cão), inter(ação) e, portanto, 

dialógica, o que lhe confere um caráter consideravelmente diferente de uma perspectiva 

representativa e conceitual da mesma (Heidegger, 1927/2005). Nesse contexto, a 

narrativa apresenta-se como “uma estrutura aberta e maleável, que nos permite 

conceber uma realidade em constante transformação e constante reconstrução” 

(Brockmeier & Harré, 2003, p. 533).   
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Diante disso, entendemos que possibilitar aos adolescentes participantes dessa 

pesquisa, relatar a sua experiência através de suas compreensões, seus sentimentos e de 

suas percepções, foi considerar que a experiência tem sempre a referência a novas 

experiências. Portanto, faz parte da essência histórica do homem, uma vez que o “fato 

de a experiência ser eminentemente dolorosa e desagradável não corresponde a uma 

visão pessimista, mas provém, como se pode ver, da essência da própria experiência” 

(Gadamer, 1997/2004, p. 465).  

É importante ressaltar que, ao considerarmos a narrativa como uma experiência 

hermenêutica, não estamos participando apenas da história do adolescente como um 

expectador, mas de uma reconstrução da mesma. Por isso, acrescenta Heidegger (1981), 

que a perspectiva do conhecer e a verdade que esta alcança não podem, senão, ser 

relativas (p.3).  

A reflexão por sua vez, nunca tem sobre seu olhar o mundo inteiro. Por isso é 

que ela só dispõe de uma visão parcial do fenômeno, em lugar de supor a sua 

possibilidade previamente dada (Merleau-Ponty, 1994). As respostas, na perspectiva 

fenomenológica, repercutem em novas perguntas, as quais provocam novas respostas 

(Gadamer, 1997/2004, p. 14). Nesse sentido, torna-se importante destacarmos que as 

experiências dos adolescentes desse estudo se caracterizaram como algo que jamais 

poderemos compreender completamente, uma vez que sempre existirá algo que 

permanecerá no âmbito do aberto, do inacessível, do inexplorado.  

Diante desse contexto, todas as certezas são relativas e essa relatividade diz 

respeito à provisoriedade das condições em que tudo que é vem a ser e permanece 

sendo (Heidegger, 1981). Em virtude disso, da mesma forma que muitas questões 

referentes à experiência desses jovens participantes, foram reveladas e desveladas, 

milhares de outras permaneceram ocultas, se revelando no próprio movimento 
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existencial (ocultamento/desvelamento), como o próprio modo de ser humano desses 

entes adolescentes. 

4.4  Participantes da pesquisa e critérios de seleção: quem são os nossos doces 

amigos?

Inicialmente fizemos um estudo-piloto, com a realização de três entrevistas, no 

sentido de que, através delas, pudessem emergir questões que ainda não tivessem sido 

contempladas a priori. Consideramos que o estudo-piloto se configurou como um 

procedimento de suma importância para o delineamento final das questões as quais nos 

propomos investigar. Isso se deve ao fato de que através da experiência de realizar o 

estudo piloto, pudemos nos aproximar com mais propriedade dos objetivos da nossa 

pesquisa.

Após a conclusão do estudo-piloto, realizamos mais quatorze entrevistas e 

estabelecemos uma triagem, selecionando as narrativas que apresentaram uma maior 

expressividade quanto aos objetivos do nosso estudo. Iniciamos, então, a seleção dos 

participantes, que totalizou dez adolescentes com idades variando entre 15 e 18 anos, de 

ambos os sexos, perfazendo um total de seis mulheres e quatro homens. Para isso, 

adotamos dois critérios de seleção. O primeiro consistiu na confirmação de que esses 

jovens tivessem o diagnóstico de DM1. O segundo critério foi que os participantes se 

enquadrassem na faixa etária entre 12 e 18 anos. A escolha da faixa etária está de 

acordo com o art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que considera criança, 

para efeitos desta lei, pessoa até doze anos de idade incompletos, enquanto que, se 

considera adolescente a pessoa entre doze e dezoito anos de idade.  
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Dentre os dez participantes, cinco deles são atendidos em uma associação de 

apoio ao paciente diabético da rede privada de saúde. Os demais são atendidos em um 

hospital da rede pública, ambos situados na Região Metropolitana do Recife, 

Pernambuco.  

Quanto à participação dos adolescentes, o critério estabelecido foi o de demanda 

espontânea, o que explicitaremos melhor no item de procedimento de coleta de dados.   

4.5  Local da pesquisa e procedimento de coleta dos dados: a entrada no campo... 

Como dito anteriormente, a pesquisa foi realizada em duas instituições que são 

referência no tratamento das pessoas que desenvolveram o DM1, o que nos possibilitou 

a especificidade de realizar a pesquisa em duas etapas, as quais, discorreremos a seguir.

Iniciamos a primeira etapa na instituição privada de apoio ao paciente com 

diabetes mellitus; a segunda etapa foi realizada em um hospital da rede pública de 

saúde, ambas localizadas na Região Metropolitana do Recife. 

A primeira instituição dispõe de um corpo funcional que engloba uma médica 

endocrinologista, duas educadoras em diabetes, além de funcionários que executam a 

parte administrativa (recepcionista e atendente). O ambiente físico dispõe de três 

consultórios, onde são atendidos não só pacientes que tenham distúrbios endócrinos, 

mas, também, que tenham o diagnóstico de DM1 e DM2. Embora a referida associação 

atenda um número significativo de portadores com essa enfermidade, a escolha pelo 

período da adolescência e o tipo de diabetes (tipo 1), configurou-se como uma 

dificuldade, mas não como um empecilho, fato esse que será melhor explicitado no 

item referente à descrição da coleta de dados.  
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 A segunda instituição por se tratar de um hospital geral de grande porte e por ser 

considerada como referência no estado de Pernambuco, comporta uma complexidade 

maior no que se refere aos atendimentos de uma forma geral. O referido hospital atende 

emergências e urgências não só da Região Metropolitana do Recife, como também das 

cidades circunvizinhas. Contudo, o atendimento ao paciente portador de diabetes é 

realizado no ambulatório de endocrinologia, através do PAPPD. O programa dispõe de 

uma equipe composta por três médicas endocrinologistas, uma enfermeira e uma 

assistente social. Quanto ao ambiente físico, dispõe de vários consultórios, das mais 

variadas especialidades, ficando separado do setor de urgência e emergência do 

hospital.

Para darmos continuidade a nossa pesquisa, inicialmente, estabelecemos contato 

com a médica endocrinologista da associação, a qual nos autorizou realizar as 

entrevistas no local. Com o intuito de contatar com os adolescentes, falamos com a 

recepcionista responsável pela área de marcação de consultas para facilitar o acesso aos 

pais ou responsáveis, uma vez que, não achamos conveniente abordá-los sem que nos 

fosse feita uma apresentação prévia. Solicitamos, então, que a recepcionista verificasse, 

na agenda médica, adolescentes que se enquadrassem na faixa etária estabelecida e 

solicitada na pesquisa. E, como já nos referimos, não foi tarefa muito fácil, 

principalmente, por termos delimitado a nossa pesquisa a um tipo específico de 

diabetes, além de termos considerado a faixa etária específica condizente com a 

estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a qual é indicadora do período 

da adolescência.

De acordo com o contato estabelecido com a recepcionista, a mesma verificou 

os adolescentes que se enquadravam no perfil da pesquisa e nos fornecia a informação 

do dia que iriam comparecer à consulta. Deslocamo-nos para a associação nos horários 
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fornecidos, embora, muitas vezes, tivemos que optar em permanecer no local durante 

todo o período da tarde. Acreditamos que ao adotar essa atitude, aumentavam as nossas 

chances de conseguir estabelecer o contato não somente por dispor de adolescentes que 

estivessem com hora marcada, mas também, de contarmos com a possibilidade de 

surgir algum retorno à consulta, que não necessariamente, obedecesse ao critério de 

marcação prévia. Nessa associação foram realizadas cinco entrevistas. 

Dando continuidade, prosseguimos da seguinte forma: a recepcionista recebia os 

pacientes e responsáveis (pai ou mãe) e, logo após a confirmação da consulta, 

comunicava que naquele momento tinha uma psicóloga realizando uma pesquisa sobre 

diabetes tipo 1 na adolescência. Em seguida, perguntava se o responsável ou o próprio 

adolescente poderia dispor de uma conversa para que fosse explicada com mais 

detalhes esta questão. Com isso, a recepcionista nos apresentava aos pais e nos 

direcionava para um dos consultórios disponíveis. Na etapa seguinte, chamávamos o 

adolescente e informávamos do que se tratava a pesquisa.

Para darmos início à escuta das narrativas, nos utilizamos de dois recursos 

eletrônicos de áudio, que foram: um aparelho Mp4 e um microgravador de fita-cassete. 

Iniciamos o processo com a seguinte questão provocadora: Como é para você ter o 

diabetes mellitus tipo 1 na adolescência? Após esse início, os adolescentes discorriam 

livremente sobre o que desejassem falar e compartilhar. No final da entrevista nos 

despedíamos do adolescente informando que, feita a transcrição e a literalização de sua 

narrativa, entraríamos em contato para que, em um segundo momento, o mesmo 

pudesse estar de posse do material e permitir a sua inclusão na pesquisa.  

Assim, através do recurso da narrativa, a experiência vivenciada entre 

pesquisador e pesquisado parece despertar no jovem, “momentos de insight, nos quais 

uma nova articulação de idéias lampeja, introduzindo o saber da descoberta e da 
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novidade em torno de uma experiência passada” (Schimidt, 1990, p. 74). Segundo 

Schraiber (1995), os relatos de uma narrativa é uma forma pessoal de expressar o grupo 

ou o social, o que cada pessoa relata, e o modo como relata; são construções que se 

determinam na vida (p. 65).  

É importante esclarecermos que embora tenhamos iniciado a pesquisa com uma 

questão provocadora, não significa dizer que, ao longo do processo não pudemos 

pontuar questões que fossem pertinentes ou que pudessem ser melhor esclarecidas e 

aprofundadas. Sobre isso, Amatuzzi (2005) comenta sobre a importância do 

pesquisador estar ativo durante a coleta dos dados, pressupondo uma habilidade maior 

no sentido de acolher e facilitar o diálogo, para que a narrativa flua livremente.

Para a realização do referido procedimento, foi concedido a nós um dos 

consultórios disponíveis o que contribuiu, significativamente, para um clima acolhedor 

que propiciou conforto e privacidade para a pesquisadora e os participantes. 

A segunda etapa da pesquisa foi realizada no hospital público. Prosseguimos 

nos informando previamente, sobre o dia em que haveria o encontro do grupo de 

adolescentes, pois devido à grande quantidade e constante demanda de portadores de 

diabetes mellitus, o PAPPD divide os grupos por idade correspondente.  

A participação dos adolescentes aconteceu de forma espontânea, ou seja, a 

médica lhes informou da nossa presença e deixou que os mesmos nos procurassem 

livremente para realizar a pesquisa. Três desses participantes já tinham dezoito anos 

completos e os outros dois se apresentaram acompanhados dos pais. Demos início então 

às narrativas, informando exatamente todo o procedimento anteriormente relatado.         

No sentido de nos situar, compor e ampliar ainda mais a nossa visão em relação 

aos participantes e, também, para explicitar melhor o contexto social no qual esses 
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jovens estão inseridos, elaboramos uma ficha de dados de identificação referente a 

informações sobre os dados sócio-demográficos.  

Através desses dados, pudemos registrar que entre os participantes da pesquisa, 

em relação ao grau de escolaridade, um concluiu o segundo grau, seis estão cursando os 

1º, 2º e 3° anos científico, um está cursando o curso técnico e dois deles são 

universitários. Quanto à renda familiar, encontramos dados bastante discrepantes entre 

os participantes. Ou seja, a renda familiar pesquisada variou entre: R$ 160,00 e R$ 

8.000,00. Em relação à localidade de moradia, sete residem no interior do estado de 

Pernambuco, e três na cidade do Recife.  

Esses dados ainda nos mostraram que o tempo de diagnóstico da doença variou 

de 2 a 12 anos, sendo que, cinco deles obtiveram o resultado do diagnóstico de DM1 no 

período da infância (04 a 11 anos de idade) e os demais obtiveram o resultado no 

período da adolescência (12 a 15 anos de idade).

Ressaltamos, ainda, que dentre os participantes, cinco eram da rede privada e 

cinco da rede pública de saúde e todos os participantes disseram ser da religião católica.

Ao término das entrevistas, solicitamos o endereço, telefone e e-mail para que, a

posteriori, pudéssemos entrar em contato e concluíssemos uma das etapas da 

sistematização do processo. Ou seja, depois das narrativas transcritas e literalizadas, é 

dever do pesquisador apresentá-las ao participante, para que o mesmo, de posse de sua 

narrativa, possa fazer as alterações que considere importantes. 

4.6  Tratamento dos dados coletados 

 Dispondo de todo o material coletado, partimos para o passo seguinte, que 

consistiu na sistematização das narrativas. Primeiramente, realizamos as transcrições do 
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relato de cada adolescente ouvindo novamente a gravação tanto do aparelho de Mp4, 

quanto a do microgravador, para que não houvesse nenhuma possibilidade de um 

entendimento inconsistente das falas.  

Em seguida, foi iniciada a etapa da literalização, que consiste em uma 

organização textual para que a leitura se torne mais bem estruturada do ponto de vista 

literal (Schimidt, 1990). Ao término dessa etapa, o próximo passo foi entrar em contato 

com os adolescentes e apresentar a sua narrativa em forma de texto, o que foi feito sem 

nenhuma dificuldade. 

Em seguida, após as inúmeras escutas e leituras realizadas, pudemos dar 

continuidade ao processo de sistematização, selecionando os trechos que evidenciavam 

algumas repetições, bem como aspectos que se diferenciavam. Contudo, essa leitura 

incluiu a máxima atenção para as “mensagens explícitas e implícitas, verbais e não 

verbais, alternativas e contraditórias” (Boemer, 1994, p. 89).  

De acordo com Dutra (2002), os relatos explicitados pelos participantes são 

comentados e interpretados à luz dos significados revelados na experiência narrada, 

através da relação entre pesquisador e pesquisado. Outro aspecto que compõe essa fase 

da pesquisa é o diálogo com os autores que compuseram o corpo teórico do trabalho.  

4.7 Aspectos éticos 

Asseguramos o sigilo e a identidade dos participantes, bem como, as falas e 

depoimentos colhidos, respeitando os aspectos éticos apresentados na resolução nº 196 de 

10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde, que aprovam as diretrizes e 

normas reguladoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Para tanto, utilizamos o termo  
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de consentimento livre e esclarecido1, o qual explicamos seu conteúdo e, posteriormente, 

realizamos a leitura com os pais no intuito de clarificar quaisquer dúvidas que pudessem 

surgir sobre a natureza da pesquisa, os procedimentos metodológicos e, 

conseqüentemente, os seus objetivos. Em seguida, os pais assinaram e autorizaram os seus  

filhos a participarem da pesquisa como voluntários.

Para os adolescentes que não estavam em companhia dos pais ou responsáveis, 

solicitamos a apresentação do registro geral de identidade, pois tivemos o cuidado de 

verificar se os jovens já tinham dezoito anos completos até a data da realização da 

pesquisa.

No sentido de preservar a identidade dos jovens participantes, os nomes de 

origem foram substituídos por nomes fictícios que são: Raul, Elis, Nara, Vinícius, 

Marisa, Ivan, Clara, Leila, Betânia e Jorge.  

_____________________
1O conteúdo do termo de consentimento livre e esclarecido utilizado se encontra nos anexos.
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5 O adolescente com diabetes mellitus tipo 1: Uma abordagem 
compreensiva da experiência 

A compreensão só se instala no instante 

em que começa a brilhar em nós o que o 

texto não diz, mas quer dizer em tudo que nos diz 

                                          Martin Heidegger 

Neste capítulo, interpretamos as narrativas expressas pelos adolescentes 

construindo as nossas impressões acerca do fenômeno proposto. Essa etapa envolveu a 

leitura cuidadosa dos dados, bem como a elaboração dos núcleos de sentido extraídos 

após a releitura de cada narrativa.

É importante ressaltar que os nossos esforços se voltaram para uma realidade 

brasileira e, mais especificamente, para a realidade nordestina, uma vez que realizamos 

a nossa pesquisa com adolescentes da região nordeste do Brasil; estes, em sua maioria, 

residem no interior do estado de Pernambuco. Achamos pertinente destacar este fato 

porque, geralmente, os resultados encontrados nas pesquisas tendem a generalizações 

extensivas a adolescentes de qualquer parte do mundo, não se considerando, portanto, 

as diversidades econômicas e culturais existentes (Santos & Enumo, 2003).  

Assim, partimos do cotidiano desses jovens, priorizando uma “parcela do 

mundo vista pelo próprio sujeito” (D. A. Moreira, 2002). No entanto, esse olhar não 

deve ser considerado como puramente individual, pois, apesar de ser o indivíduo 

concreto quem olha e vê o que a sua consciência consegue intuir, “o seu olhar é 

composto por todo o referencial das relações significativas do mundo em que habita” 

(Critelli, 2006, p. 62). Portanto, o nosso principal objetivo nessa etapa de construção foi 
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“dar voz” ao mundo vivido desses adolescentes, considerando os seus sentimentos, suas 

impressões e compreensões diante do seu estar-no-mundo (D. A. Moreira, 2002).

Para isso, tornou-se imprescindível não nos basearmos em julgamentos, muito 

menos em idéias pré-concebidas que resultassem em uma causa que justificasse a fala 

dos participantes acerca de sua enfermidade, especificamente. Ao contrário disso, 

procuramos compreender diante da complexidade que perpassa essa temática, os 

significados e sentido atribuídos por esses jovens a sua própria existência, 

principalmente por serem portadores de uma enfermidade de tal natureza, como o 

DM1.

Procuramos compreender quais sentimentos emergiam em relação ao seu 

processo de adoecimento, como vivenciam a sua história e como ela se apresenta 

circunscrita nesse universo simbólico de representações significativas estabelecidas 

através das relações do ente adolescente enquanto ser-no-mundo-com-os-outros.

O processo de interpretação das narrativas ocorreu a partir da perspectiva 

fenomenológica, com base na hermenêutica heideggeriana, que considera ser, na 

compreensão, que a pre-sença projeta o seu ser para possibilidades. A compreensão 

enquanto abertura sempre diz respeito ao ser-no-mundo. Heidegger (1927/2005) nos diz 

que o projetar da compreensão possui a possibilidade própria de se elaborar em formas, 

e chama de interpretação, justamente essa elaboração. Nesse sentido, acrescenta o 

referido filósofo que, “interpretar não é tomar conhecimento de que se compreendeu, 

mas elaborar as possibilidades projetadas na compreensão” (p. 204). A interpretação 

nessa perspectiva é linguagem e “interpretar é, portanto, deixar que a linguagem diga o 

que nos tem a dizer” (Ortiz-Ozés, 1973, p. 57).   

Ousamos dizer que a singularidade desses jovens participantes desafiou 

quaisquer teorias, quaisquer métodos, pois, acreditamos que nada se apresenta tão 



75

revelador quanto o acesso à experiência humana. “O que é desvelado só através da 

palavra chega a sua efetiva revelação, ao seu mais completo (ainda que não pleno) 

aparecimento” (Critelli, 2006, p. 82).  Experienciar ouvir esses jovens no seu desvelar-

se, acompanhá-los em seu movimento de mostrar-se e ocultar-se, fez do momento da 

narrativa um “encontro” para além das palavras. Isso se deve ao fato de que só quando 

chegamos a ter uma “relação essencial com um outro, de forma que ele não é mais um 

fenômeno do meu Eu, mas é o meu Tu, só então eu experiencio a realidade do falar-

com-alguém na inviolável autenticidade da reciprocidade” (Buber, 1982, p. 92).  Sendo 

assim, estar diante de um outro e, principalmente, com-o-outro, desafiou até mesmo as 

nossas próprias convicções.

De acordo com Morato (1999), “a experiência como resgate histórico de 

acontecimentos vividos, ressalta a origem e o passado, não como causa, mas como fruto 

do desencadeamento de um processo do que é presente” (p. 62). Assim, acessar a 

experiência desses adolescentes através de suas narrativas se configurou como um 

empreendimento valioso não só do ponto de vista científico, mas, sobretudo, do 

vivencial. Apesar de abordarmos o mundo vivido desses adolescentes e, 

inevitavelmente, o mesmo estar relacionado a um processo de adoecimento, o que nos 

foi revelado interligou-se, sobremaneira, com projetos, sonhos e possibilidades.  

Diante das narrativas dos 10 participantes desta pesquisa, selecionamos e 

elencamos os núcleos de sentido que se formaram não só a partir dos aspectos em 

comum de suas falas, mas, também, dos aspectos que se diferenciaram. Possivelmente, 

outro pesquisador (a), ao entrar em contato com os mesmos relatos, pudesse observar e 

apreender outros aspectos que porventura não venham a ser contemplados na 

interpretação a seguir. No entanto, consideramos que esse fato é o que talvez 
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transforme o ato de pesquisar numa possibilidade de criação contínua, admitindo a 

verdade apenas como algo indiscutivelmente provisória.  

Dessa forma, tentamos evitar o risco de acentuar definições unívocas e 

restritivas que pudessem limitar a nossa interpretação para fins delimitados. Nesse 

contexto, priorizamos ouvir dos participantes a sua experiência, as suas histórias, as 

quais deram vida a essa pesquisa através do universo de significações estabelecidas. 

Registramos, portanto, os traços autobiográficos de cada um desses jovens 

participantes, como poderemos conferir nos núcleos e depoimentos a seguir. 

5.1 Núcleos de Sentido 

5.1.1 A percepção da doença e suas representações: o cotidiano com o diabetes 

mellitus tipo 1 

Notamos que questões referentes ao cotidiano desses adolescentes são 

bruscamente modificadas em função da doença. Alguns deles se referem à doença 

como algo que altera diretamente a sua rotina. Percebemos que o contato com a própria 

condição do seu processo de adoecimento, juntamente com os impedimentos e o jogo 

ambivalente entre o poder e o não poder fazer algo (restrições impostas pelo próprio 

tratamento), torna o processo ainda mais difícil. Observamos que uma das 

preocupações bastante acentuadas, pelos adolescentes, está relacionada ao fato de sair 

com os amigos e beber, por exemplo. Esse aspecto é reforçado com a afirmação da 

SBD (2006) que alerta os perigos da ingestão de álcool considerando o ato como algo 

preocupante no grupo juvenil, pois, a sua ingestão é uma importante causa do 

desencadeamento de crises hipoglicêmicas. Com isso, como vivenciar esse jogo de 

sedução social de ir às festas, ingerir bebidas alcoólicas, comer descontroladamente, 
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quando se tem que, necessariamente administrar o controle de uma doença como o 

DM1?  

Verificamos na fala de Clara o quanto sente o seu dia-a-dia alterado em função 

das restrições impostas pelo curso do tratamento. Os horários de aplicação da insulina 

geralmente são sentidos como algo desagradável. Entendemos que a jovem parece dizer 

de uma limitação entre os seus afazeres pessoais, ao associá-los com algumas 

interferências na sua vida social.  

Eu sinto diferença em tudo! (...) Primeiro na má alimentação, porque eu comia 
de tudo. Também é complicado em festas, tudo você tem um horário certo para 
fazer (...) Eu estou na faculdade e às vezes tenho que largar tarde aí eu fico 
olhando o horário de tomar a insulina (...)É assim, essa agonia em tudo... até em 
festas eu saio e fico preocupada em beber e  fico pensando: meu Deus se der 
algum problema na glicose? (Clara) 

Nara expressa uma preocupação muito significativa em relação ao convívio e ao 

constrangimento de tomar a insulina, principalmente na presença de outras pessoas, 

parecendo ser um indicativo de um incômodo advindo de sentimentos de vergonha da 

sua condição.

Eu acho difícil é porque eu sou louca por festa... quando é festa na outra cidade a 
gente fica na casa de conhecido, aí eu tenho que levar insulina e é constrangedor 
(...) Só a questão de quando ela não está na caneta é chato, por que na caneta 
você coloca dentro da bolsa e uma hora ou outra você vai e toma sem precisar 
estar explicando a todo mundo... mas na ampola tem que ficar dentro da 
geladeira aí todo mundo vê e pergunta... então é muito constrangimento! (Nara)

Para Elis, a dificuldade em ter o seu dia-a-dia modificado em função da doença, 

acentua o constante estado de vigília ao qual é submetida devido aos cuidados 

redobrados para se manter controlada. Além disso, também expressa sentimentos de 

vergonha e medo do preconceito em relação a expor a sua necessidade e condição.
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Você sai vai a uma praia e tem que ficar olhando a insulina... tem que ter a 
contagem da hora de ir à praia ou para algum lugar está entendendo?(...) Uma 
praia que é uma hora e meia para chegar, eu fico pensando: meu Deus e a 
insulina o que é que eu vou fazer? Aí coloco a insulina no isopor com gelo, por 
que eu não tenho o estojo (...) Eu tenho vergonha não da minha doença, mas de 
tomar a insulina em público... eu tenho medo da reação do povo que não sabe 
entendeu? (Elis) 

Por outro lado, notamos que a percepção de Vinícius sobre o diabetes se amplia 

consideravelmente, ao reconhecer a estreita fronteira que une os aspectos ambivalentes 

da doença. O jovem visualiza a doença como uma forma possível de socialização, como 

também, a percebe, como favorável à obtenção de novos hábitos de vida, voltados para 

a observação e o cuidado de si. 

Eu acho que o diabetes têm o seu lado ruim, mas ele também tem o seu lado 
bom(...) Porque é até um assunto a mais para você conversar com alguém (...) 
É um campo de conhecimento que você consegue ampliar na sua vida (...)Tem 
a questão da alimentação também... sua alimentação se torna uma coisa mais 
observada...  se torna até uma coisa mais saudável. (Vinícius)

Alguns relatos, como o de Betânia, expressam a complexidade que envolve essa 

enfermidade, evidenciando o impacto causado nos âmbitos individual e familiar, além 

da visível dificuldade de adaptação e controle sobre a doença, o que pode ampliar as 

possibilidades de uma internação. Constatamos, também, a presença de uma angústia e 

de um medo que parece favorecer uma percepção que ultrapassa os limites dos aspectos 

puramente biológicos. Pudemos observar uma preocupação com a finitude 

propriamente dita, relacionada com aspectos que dizem da condição existencial de se 

ser humano, ou nas palavras de Heidegger (1927/2005), uma angústia de ser-para-a-

morte.

Eu já passei natal e ano novo dentro do hospital (...) Fiquei na UTI, umas duas 
semanas e meia quase morrendo por conta dessas oscilações do diabetes (...) É 
por isso que meu pai fica muito preocupado comigo (...) Eu tento me ajudar, me 
esforçar, às vezes ele pensa que eu como escondida... eu sei que é difícil para 
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ele que é difícil para mim, que é difícil para todo mundo porque às vezes a 
pessoa não consegue... a pessoa tenta, se esforça... chega uma hora que dá uma 
vontade de deixar tudo de mão  porque  por mais que a pessoa tente, uma hora 
dá 40 de manhã, outra hora dá 400... aí a pessoa fica doidinha com uma coisa 
dessas ! (Betânia) 

Ivan parece se apropriar do seu processo de adoecimento, referindo-se a uma 

maturidade adquirida com o passar dos anos; faz menção aos cuidados e preocupações 

necessárias para se antecipar aos sintomas de uma crise hipoglicêmica e relata a sua 

dificuldade em manter o ritmo de controle.  

 Eu tenho o diabetes desde os 06 anos, a primeira parte da doença foi ruim (...) 
Nos últimos anos é que tem melhorado porque eu tenho amadurecido mais a 
doença... descobrindo, entendendo, mais (...) Não vou mentir, é bem difícil 
manter os padrões normais... a gente tem que fazer contagem de carboidratos, 
aplicar insulina, ter cuidado com o alimento, tem toda uma preocupação com 
relação a isso... eu tomo insulina no mínimo quatro, e às vezes, cinco vezes ao 
dia (...) Eu tenho crises de hipoglicemia, mas já pelos sintomas devido ao 
tempo que eu tenho diabetes... eu acho que nenhuma vez cheguei a ir para o 
hospital com crise de hipoglicemia(...) Já desmaiei uma vez e outra, mas 
quando eu percebo que o sintoma é uma hipoglicemia eu já procuro comer 
alguma coisa e melhoro rapidinho. (Ivan)

 Segundo Debray (1995) é muito comum que os pais (em particular a mãe) de 

crianças e adolescentes com diabetes desenvolvam e intensifiquem uma conduta de 

superproteção em relação aos seus filhos, e esse fato poderá influir certamente, na 

autonomia e responsabilidade desses adolescentes.  

 A fala de Leila, por exemplo, parece indicar uma dependência da mãe 

denotando certa insegurança e medo de conduzir o curso do tratamento. Por outro lado, 

percebemos que o fato de se estar distante (no relato em questão, em outro país) e 

possuir uma doença como o DM1, também promoveu à jovem determinada autonomia, 

principalmente no que refere à responsabilidade e ao auto-cuidado. Podemos considerar 

que a doença parece ter outorgado uma possibilidade mais própria de ser ela mesma e 
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de se reconhecer descobrindo formas de lidar com as situações advindas de sua 

condição.

Eu viajei há pouco tempo e deu um pouquinho de medo, porque é aquela coisa, 
eu estou acostumada com a minha mãe sempre comigo... qualquer coisa que eu 
vou comer a mais eu sempre pergunto a ela se realmente eu como(...)Foi uma 
experiência nova eu ir para outro país, uma coisa totalmente diferente... mas, 
tomei a insulina e ocorreu tudo bem ... eu acho que você fica muito mais segura 
e você pensa: caramba! eu posso fazer aquilo, eu sou capaz de fazer aquilo! 
(Leila)

Marisa parece relacionar a dificuldade de se enfrentar o momento do 

diagnóstico inicial, com a faixa etária em que se encontra.  Pois, para ela, enquanto 

criança, as formas de adaptação às novas condições, bem como, a forma de perceber e 

de enfrentar a doença, se diferencia da vivenciada na adolescência. Faz referência ao 

sofrimento inicial característico da inserção da doença e elabora com propriedade as 

etapas da sua condição. 

No começo minha mãe e meu pai foram os que mais sofreram... eu não, porque 
eu não entendia o que estava se passando, então eu não sofri tanto... eu dou 
graças a Deus que eu fiquei quando eu era pequena, porque se eu tivesse ficado 
agora eu ia sofrer muito mais. Eu ia ter que deixar de comer o que eu comia... 
eu ia ter que me acostumar o mais rápido possível, é mais fácil você se 
acostumar quando é pequena não é? (...) Então eu fui me acostumando e 
quando eu fui crescendo foi que eu fui sentindo a diferença do que eu fazia e do 
que as outras pessoas faziam (...) O modo de me alimentar, os horários, a 
insulina, foi modificando a minha vida! (Marisa) 

Diante disso, os relatos acima nos fizeram pensar na forma específica e incisiva 

com que o diabetes invade a vida desses adolescentes. Muitas vezes impondo ao jovem 

“ser” de um modo que não reflete a sua experiência. Nesse sentido, podemos até dizer 

que a doença, em determinados aspectos, favorece a impropriedade. Isso reforça a 

necessidade de considerarmos essa enfermidade como algo que se impõe à experiência 

desses adolescentes. É como experienciar a sensação de algo que vem do corpo; que é 

seu, mas que o jovem ainda não integrou a sua experiência.  Ao mesmo tempo refere à 
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instalação de uma angústia existencial expressa pela dificuldade de adaptação e, 

sobretudo, de se manterem controlados. A angústia, nesse contexto, está em estreita 

relação com o aperto, com a repentina exposição à amplitude e ao estranho (Gadamer, 

2006).

Diante disso, verificamos o quanto essa enfermidade promove desconforto e 

sofrimento, desencadeando nos adolescentes inquietações de ordem psicológica que 

interferem diretamente na sua forma de convívio e adaptação. Isso se deve também ao 

fato do adolescente ser remetido constantemente a lidar com as novas situações 

impostas a partir dela. Essa questão torna-se potencialmente inquietante para um jovem 

que está vivenciando a fase das descobertas do mundo e da experimentação da 

construção de sua identidade. Esses fatores, indiscutivelmente, dificultam o tratamento 

e conseqüentemente, modificam a forma de relação que esses jovens estabelecem com 

os outros e com o mundo. 

5.1.2 Os aspectos psicológicos e o contato com a realidade 

Como dissemos anteriormente, os jovens com DM1 podem sofrer fortes 

transformações no âmbito psicológico. Notamos que a ansiedade, o estresse, a 

depressão a inibição social, são fatores que ratificam esse sofrimento, que muitas vezes 

é evidenciado através da falta de cuidado e da não aceitação de sua condição. 

Sentimentos de revolta, isolamento, rebeldia, são naturais nesse período. Nesse sentido, 

ao concordarmos com Canedo (2003), percebemos que esses sintomas correspondem à 

linguagem latente do apelo, que chama pelo aparecimento de outros sentidos, próprios a 

uma determinada situação e com isso, clama pela mudança de perspectivas. As 

modificações do temor, enquanto possibilidades apontam para o fato de que a pre-

sença, como ser-no-mundo, é temerosa (Heidegger, 1927/2005). Portanto, essa 
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temerosidade, necessita de um olhar que a compreenda como possibilidade existencial, 

uma vez que toda pre-sença, de certo modo, não é única.                                                                          

Betânia menciona o impacto da doença em sua vida revelando a dificuldade de 

aceitação de sua condição, ao mesmo tempo em que destaca o caráter de 

irreversibilidade característico de uma doença crônica degenerativa como o DM1. 

Observamos a instalação de sentimentos de tristeza e impotência diante da 

enfermidade, como também, o aparecimento da depressão como um “sintoma” desse 

sofrimento. Quem sabe até, referindo ao “controle” uma forma representativa de um 

não-poder-ser.

Para mim eu acho muito difícil de levar... eu não gosto muito dessa vida que eu 
tenho... eu ia antes muito para o psicólogo e ele até chegou a dizer que eu 
estava com depressão por conta dessas coisas... só quem sabe é a pessoa 
mesmo para aceitar... tem vezes até que eu chego no meu quarto, fico isolada, 
choro, porque é difícil da pessoa aceitar (...) Mas, tem que aceitar, levar a 
vida...  sabe que nunca mais vai voltar a ser a mesma pessoa, vai ter que levar 
isso para o resto da vida(...) Pode ter uma vida normal? Pode ter uma vida 
normal, sendo controlada (...) Eu tomo insulina três vezes ao dia e faço três 
vezes o teste de glicemia...  eu tinha muita crise de hipoglicemia, cheguei a ter 
convulsões então a Dr.ª me passou um anticonvulsivo(...) Eu tomo fluoxetina, 
tomo um monte de medicamentos isso já para ajudar...  para ver se consegue 
baixar para ver se consegue controlar mesmo! (Betânia)

Mas, o que poderíamos pensar em relação ao significado que se encontra 

implícito nessa fala de Betânia: “mas, tem que aceitar, sabe que nunca mais vai ser a 

mesma pessoa”. Não estaria a jovem se referindo à própria condição do seu existir?  Ou 

seja, ao próprio movimento de mostrar-se/ocultar-se do ser, na provisoriedade da 

condição mundana inóspita característica do processo da existência? Ou como bem diz 

Damasceno (1997), “não se vendo como possibilidade pura, a pre-sença existe num aí 

diabético” (p. 79). Nesse sentido, por estar lançada nesse aí, pode não se perceber 

enquanto ser de possibilidades, enquanto ser de relação, por estar demasiadamente 

envolvida na sua condição de adoecimento.  
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 Por outro lado, percebemos na fala de Clara, não só uma preocupação em 

relação a manter-se controlada, mas também, um investimento demasiado na ingestão 

da comida. Talvez como uma forma de direcionar a ansiedade proveniente das próprias 

exigências pessoais, bem como, das exigências impostas pelo meio social e cultural no 

qual está inserida. Refletimos que através da comida, a jovem parece querer preencher 

algo que se encontra lacunado, incompleto. No nosso intuir, o significado da comida 

parece assumir uma representação desse lugar de “vazio existencial” experienciado pela 

jovem.    

O meu problema é com a comida, porque tudo eu desconto na comida, esse é o 
problema... se eu fico nervosa numa prova,  eu como (...) Tudo o que acontece 
comigo eu desconto  na comida... é por isso que minha glicose fica sempre 
dando alta... época de prova fica alta direto, porque eu fico muito nervosa, fico 
muito agoniada então eu como muito... eu sou muito ansiosa ! (Clara).

Em Elis podemos encontrar, até mesmo através do relato de conteúdos oníricos, 

a presença de um medo permanente e ameaçador advindo da possibilidade de 

complicações em relação a um mau controle da doença. Para a perspectiva 

fenomenológica, “o significado do sonho está na própria elaboração do relato, 

entendido como obra do sonhador, retratando a sua realidade” (Augras, 2002, p. 60). 

Outro fator relevante, é que a depressão aparece em seu discurso como sintoma, se 

presentificando como uma representação do sofrimento psíquico favorecendo o 

surgimento de sentimentos de tristeza, desânimo, insatisfação e melancolia. 

Destacamos, ainda, que o contato com a possibilidade ameaçadora de perdas (membros, 

órgãos, etc.) e uma notória necessidade de isolamento, parece ser comum para alguns 

desses jovens. Esse isolamento pode se fazer presente talvez, como uma tentativa de 

fuga momentânea da realidade. A solidão nesse momento pode estar significando para a 
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jovem, uma multiplicidade crescente de rostos e de pensamentos intrusivos os quais não 

consegue nomear, externar, significar.

Tem que tratar senão... eu já sonhei sem perna, sem braço, cega, aí acordo 
chorando... eu tenho depressão fácil, tem horas que eu me jogo dentro do 
quarto, me tranco e não quero falar com ninguém,  não quero ver ninguém e 
começo a chorar (...) Eu choro assim, de repente, sem nada e a minha mãe 
pergunta o que está acontecendo e eu não sei explicar o motivo do meu choro... 
depois passa e eu começo a rotina normal! (Elis) 

Ainda com a fala de Elis, podemos observar a presença de um medo ameaçador 

ou até mesmo de uma alteridade ameaçadora, que se configura através do contato com a 

experiência de outrem. Percebemos a angústia advinda do convívio constante com 

situações e pessoas que ressaltam essas possibilidades.  

 Meu Deus, ter diabetes às vezes é a maior barra, é uma agonia... eu sei que 
tem gente pior do que eu (...) Tem gente que hoje não tem uma perna... tem uma 
menina que entrou no grupo que eu até chorei com o que ela falou: ela disse 
que faz muito tempo que tem o diabetes, ficou cega, e não chegou nem a ver o 
rosto da filha dela...  imagina eu ter um filho e não conseguir nem ver o rosto 
do meu filho? Eu endoido! (Elis)

Poderíamos dizer que o medo freqüente que ronda esses jovens, parece não se 

restringir apenas à perda de membros e de órgãos. Entendemos que esse medo assume 

um significado que ultrapassa significativamente, a dimensão objetiva, representativa 

da instância ôntica. O medo, o qual Elis faz menção, parece adquirir um significado que 

vai além de algo ainda não revelado. Parece pertencer, indubitavelmente, à instância 

ontológica como, por exemplo, pode estar significando a questão da perda da liberdade. 

Referimos-nos aqui a uma liberdade de ação diante das circunstâncias, de um 

sentimento de concretude e de realização da existência. Nesse sentido, podemos 

considerar que a existência vem da liberadade; a existência é com o outro; a existência 

é no mundo (Gilles, 1975, p. 161).  
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Outros aspectos relevantes se fizeram presentes no relato de Raul que vem a 

enfatizar a questão das cobranças e exigências que comumente ocorrem com os jovens 

na sociedade atual. Esse relato revela a ansiedade à qual o adolescente é submetido, 

para atender às demandas do mundo contemporâneo, tão fortemente demarcadas em 

nossa cultura ocidental, além de lidar com a realidade de “ter que” possuir uma 

enfermidade como o DM1. Isso mostra que as exigências sofridas pelos adolescentes 

não dizem respeito apenas à doença e suas obrigações para com ela, mas, sobretudo, a 

todo um complexo envolvimento do seu ser-no-mundo.

Eu tento conviver, levar um padrão só que como todo jovem eu tenho um 
problema... eu tento padronizar horário para estudar, mas eu não consigo e  eu 
não sei se é psicológico, mas  eu como o que eu não deveria...  esse é meu 
defeito atualmente... eu estou me sentindo muito ansioso e isso está me 
prejudicando (...) Eu quero acordar cedo, eu quero estudar... quero fazer 
exercícios, quero me alimentar corretamente... quero ir para a escola no 
horário certo, quero cumprir regras inseridas, quero realizar os meus projetos 
na medida do possível, só que a ansiedade acaba me atrapalhando... aí junta o 
diabetes e eu acabo perdendo essa linha, essa linhagem, esse padrão... só que 
até então eu não consigo padronizar isso, eu não estou conseguindo... eu estou 
me sentindo bem no meio de um labirinto e eu tento encontrar a saída... mas aí 
infelizmente uma vez diabético eu acho que é maior a dificuldade, então eu 
acabo comendo o que eu não devo... eu tenho que melhorar isso o mais rápido 
possível, eu tenho que superar isso... a palavra é superação, é o que está me 
vindo agora, superação! Superação... o resto é conseqüência... (Raul).

 Evidenciamos na fala de Raul uma tendência, ou talvez, uma necessidade de 

igualdade, de homogeneidade em relação aos afazeres diários de um adolescente no 

pleno curso de seu desenvolvimento, porém, observamos um movimento de 

autenticidade baseado numa propriedade de ser ele mesmo, de sentir-se saindo, ou pelo 

menos se afastando, do que todo mundo faz e gosta de fazer.    

Mas, qual seria o significado que Raul estaria atribuindo à palavra superação? 

No dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (1988, p. 617), superar significa: vencer, 

subjugar, dominar. Além disso, significa, destruir, aniquilar, devastar, arrasar, livrar-se 
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de; afastar; remover ou ainda, passar além de; exceder; ultrapassar. Então podemos 

refletir que o sentido da palavra super(ação) atribuído pelo jovem, parece dizer de uma 

ação, de um encontro, de uma batalha a favor do seu próprio bem estar. Parece 

expressar um desejo de livrar-se não da doença em si, mas, de hábitos que não 

condizem mais com a sua atual situação. Podemos dizer que fenomenologicamente, 

superação pode significar empenhar-se a cada momento, implicar-se, ativa e 

dinamicamente no seu processo de existir. Raul fala de um domínio, de um domínio 

próprio para realizar o que julga verdadeiro quando relaciona afazeres diários 

juntamente com o seu processo de adoecimento.  

Não estaria o jovem falando de uma responsabilidade necessária para uma 

melhor condução de vida? Uma responsabilidade que implica ação; disposição e 

abertura para uma forma de ser-no-mundo? O fato de sentir-se no “meio de um 

labirinto e tentar encontrar uma saída” parece significar ultrapassar e exceder, não 

somente os limites de se estar doente, mas reconhecê-los e movimentar-se no seu 

existir, para superar algo que vai além dos limites impostos. Essa fala nos fez lembrar 

das palavras de Heidegger (1927/2005) que refere o ser-no-mundo como uma estrutura 

de realização que ao possuir uma estrutura dinâmica, está “sempre superando os limites 

entre o dentro e o fora” (p. 20).

Vinícius parece distinguir com clareza o movimento dinâmico que envolve a sua 

experiência com a doença, denotando que um afetivo dizer sim do adolescente à 

realidade que vivencia, muitas vezes, também engloba um afetivo dizer não à sua 

condição de adoecimento. 

 Envolve muito o lado psicológico e o lado emocional(...) Se você está bem, o 
seu diabetes vai ser uma coisa boa pra você (...) Se você não está legal, o seu 
diabetes não vai ser uma coisa legal também (...) Supondo que eu não esteja 
bem, por exemplo, que eu não esteja me aceitando... você vai ver aqueles 
cuidados e não vai dar a mínima importância para eles, como já aconteceu 
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muito comigo (...) Então vai sentir um peso por aquilo, por não aceitar! 
(Vinícius) 

5.1.3 As estratégias de enfrentamento e as implicações financeiras 

 O adolescente portador de uma doença crônica como o DM1, tem o seu dia-a-

dia diretamente modificado. A doença, por si só, impõe limites que exigem, de quem a 

comporta, controle, renúncia, maturidade e responsabilidade, muitas vezes, prematura 

em relação ao jovem para administrar a sua vida com a doença.  

Nas falas da maioria dos entrevistados, percebemos a dificuldade de 

convivência com a doença, apesar de notarmos que os adolescentes dessa pesquisa se 

utilizam de algumas estratégias de enfrentamento como algo que supostamente 

minimizam o sofrimento.  

Estudos evidenciam que as estratégias de enfrentamento podem tornar possível 

conservar uma auto-imagem positiva diante da adversidade, mantendo o equilíbrio 

emocional e um relacionamento satisfatório com as pessoas (Santos & Enumo, 2003). 

Em suma, os autores destacam que as “estratégias de enfrentamento têm como objetivo 

o bem-estar, buscando amenizar os efeitos de situações estressantes”. (p. 412). Sobre 

isso, Clara destaca: 

 Eu diria aos adolescentes que é difícil, mas se a gente se cuidar, tem como 
levar uma vida normal (...) Assim como eu faço, se você for fazer uma dieta, 
está gorda, leva como se fosse fazer uma dieta para estética mesmo (...) E não 
ficar: ah meu Deus, eu estou doente!Não, leve como se fosse uma dieta para 
estética mesmo e a agulha é besteira, nem dói mais (...) Só é ruim essa questão 
de horário, mas o resto a gente administra.(Clara)

Percebemos que Leila refere-se à indústria de alimentos diet como algo que 

atende às expectativas e demandas das pessoas com o diabetes e, até mesmo, como uma 

forma de inclusão destas, na sociedade. O medo, nesse sentido, parece servir como o 

alicerce do cuidado e do controle. 



88

Se você não cuidar vai ter muitos problemas de saúde então... quando vai 
passando o tempo você vai se acostumando e vai vendo que tem muitas 
maneiras de se livrar (...) Tem muitos produtos diet hoje em dia e eles 
introduzem mais ou menos o diabético na sociedade... não é só isso, claro, mas 
isso já ajuda, porque a maior restrição é em relação à alimentação e tomar a 
insulina! (Leila) 

Leila nos leva a refletir, ainda, que faz parte do processo de enfrentamento da 

doença à expressão de uma dificuldade não só de controle, mas sugere uma dificuldade 

de aceitação da doença, aliada a uma ambivalência de sentimentos. 

O que é mais difícil no dia-a-dia é porque você enfrenta muito... às vezes você 
vê um doce e quer comer, mas não pode e aí vem logo aquela coisa: por quê 
comigo? Por que isso está acontecendo comigo?É aquela coisa que eu acho 
que todos os diabéticos têm e sempre se perguntam... pode ser a pessoa mais 
saudável do mundo, mas uma vez assim...  às vezes você fica toda triste porque 
não pode comer, mas vem logo aquela coisa: nossa, tem coisa pior e eu não 
deveria estar reclamando! (Leila) 

Para Betânia a referência ao mercado de produtos diet implica em algo que a 

aproxima do grupo social, embora evidencie a sua dificuldade de convivência com a 

doença.

Hoje eu aceito numa boa, eu saio com o pessoal e hoje em dia, tem de tudo para 
o diabético... eu não ligo muito para essas coisas... para sair e ver o pessoal 
comendo,  por que existe coisa pra mim também, chocolate, existe para mim 
também (...) Aí eu não faço questão muito não, mas que é chato para mim 
conviver com essa doença! (Betânia)

No discurso de Marisa, observamos uma necessidade bastante demarcada em 

dizer que é, e, que se sente normal, mesmo que muitas vezes o desejo esteja dizendo 

algo, enquanto que a experiência e o próprio discurso revelem o contrário. O controle 

também parece ser evidenciado não só como uma forma de enfrentar a doença, mas 

também, como uma forma de expressão de um medo velado de “se tornar uma pessoa 

doente”.



89

Eu me sinto até hoje uma pessoa normal igual às outras... se eu disser aos meus 
amigos eles não acreditam que eu sou diabética (...) Eu sou uma pessoa 
normal, eu vou para festa, me divirto entendeu?(...) Agora eu tenho isso na 
minha consciência: eu tenho que me controlar por que senão eu me torno uma 
pessoa doente... se eu me controlar certinho eu sou uma pessoa normal.
(Marisa)

 Ivan parece fazer uma relação entre a variedade dos produtos dietéticos com a 

sua satisfação pessoal.

 Graças a Deus eu já não sinto vontade... quer dizer, eu sinto, não vou mentir... 
mas tem chocolate diet, tem tudo diet, o mercado está bem abrangente e aí você 
consegue se satisfazer com os produtos diet . (Ivan) 

As estratégias de enfrentamento dos adolescentes dessa pesquisa, entretanto, 

parecem estabelecer em grande parte, uma ligação estreita entre o mercado consumidor 

e a satisfação pessoal. Isso nos parece indicar um bem estar desses adolescentes, sendo 

percebida como algo que favorece as relações sociais. Mas, acreditamos que esse 

aspecto merece uma indagação. Será que todos os adolescentes teriam condições para 

aderir à dieta prescrita pelo médico? Será que a ausência de recursos não seria outro 

fator de preocupação para a aquisição desses produtos? Essa realidade pode se 

confrontar com um outro ponto que merece destaque em nossa análise interpretativa, a 

saber, o aspecto financeiro. 

Sobre esse aspecto, encontramos diferenças significativas de acordo com o 

contexto sócio-econômico de alguns dos jovens participantes. Embora, alguns deles 

tenham um suporte no que se refere à aquisição da medicação (insulina e seringas) 

através da rede pública de saúde, ainda é uma realidade em nosso país enfrentarmos 

sérios problemas em relação à falta de distribuição de medicação suficiente para 

atender à crescente demanda diagnosticada. Dessa forma, podemos notar que o fator 
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econômico influencia, sobremaneira, no bom andamento do tratamento e, na forma de 

lidar e conviver com a enfermidade. 

 A ausência de recursos financeiros pode muitas vezes colocar o adolescente em 

risco iminente de internações, de complicações e até mesmo, de um coma, por não 

possuir os recursos necessários para a compra da insulina e dos alimentos que 

compõem a dieta prescrita (IDF, 2008). Isso nos faz recordar Augras (2002) ao 

comentar que é “preciso dispor de privilegiado equipamento de adaptação à realidade, 

para conseguir superar tantas tensões, adequar-se as exigências externas sem mutilar-se, 

afirmar a individualidade sem lesar o ambiente” (p. 31). Vejamos então como esses 

aspectos emergem nos relatos a seguir. 

 Jorge fala da dificuldade financeira de adquirir os produtos específicos 

necessários para a dieta alimentar, como também explicita a realidade de não ter 

trabalho para contribuir com os inevitáveis gastos para adquirir a insulina e as seringas 

de aplicação. Ressaltamos ainda, que as seringas fornecidas pelo governo, na maioria 

das vezes, são de um calibre mais espesso, o que pode causar problema na aderência da 

insulina no tecido adiposo. O relato de Jorge, também ilustra as freqüentes cobranças 

que os adolescentes recebem; seja da família, seja da sociedade, seja dele mesmo, para 

atender as expectativas do meio social em que vivem.   

 Nem sempre você está com dinheiro para comprar o que nós podemos comer 
que são os produtos diet(...) Essas dificuldades atrapalham muito... limitar 
essas coisas, é difícil... mas graças a Deus eu estou conseguindo(...) Logo no 
começo a gente comprava a insulina, mas comprava com muita dificuldade 
como sempre... eu não trabalho ainda, meus pais é que trabalham para 
comprar... essas seringas que o governo dá são um pouco ruins para serem 
aplicadas... eu sempre pedia para ele comprar e ele comprava, aí saía um custo 
mais caro! (Jorge) 

Nara também menciona tal aspecto em seu relato, revelando a dificuldade em 

manter o tratamento: 
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 Eu tomava insulina três vezes por dia antes de entrar no programa da lantus 
(...) Agora que eu entrei no programa eu tomo quatro vezes... quando eu vim 
para cá  a gente estava passando por uma situação financeira muito difícil...  
mas graças a Deus melhorou (...)Eu tomava a insulina na caneta até então (...) 
Depois que eu vim para cá eu estou tomando com a seringa. (Nara)

Percebemos que Elis se remete às condições de precariedade financeira como 

algo que influencia diretamente no curso do seu tratamento. Fica evidente, em seu 

relato, os riscos a que esses jovens são submetidos, quando da ausência de recursos que 

possibilitem uma melhor adesão ao tratamento. Esses aspectos influenciam o lado 

emocional e tangenciam o psicológico desses adolescentes. De acordo com esse relato, 

percebemos que o reconhecimento da importância de se fazer o tratamento insulínico, 

acentua, ainda mais, as reflexões e pensamentos da adolescente, sobre a realidade que a 

rodeia.

 Logo quando eu descobri foi uma agonia em relação a adquirir a insulina por 
que cinco seringas não dão para passar 03 meses não. A gente não tem 
condições financeiras de comprar a insulina... chegou ao ponto de eu não 
tomar a insulina por que não tinha seringa, isso é muito sério... eu fiquei um dia 
sem tomar a insulina por que não tinha comprado às seringas... essa seringa é 
descartável, é para uma aplicação, no máximo duas... eu tomava quatro e aí 
ficava roxa a minha barriga, meu braço, aí eu chorava por que não tinha (...) 
Eu passava mal por que eu não tinha a seringa para tomar o meu remédio que 
ia me fazer bem... com isso eu ficava preocupada e então minha glicose 
aumentava (...) Só fazia aumentar e meu pai dizia: calma... mas como uma 
pessoa vai ficar calma com uma coisa dessas? Sabendo que a agente tem que 
tomar, sabendo que aquilo é obrigatório? (Elis) 

5.1.4 Percepção do autocuidado e a solicitude familiar e grupal  

O cuidado, e mais especificamente, o autocuidado, dentro da nossa perspectiva 

de pesquisa são indissociáveis, uma vez que, “o homem existe cuidando de seu existir, 

cuidando de existir” (Critelli, 2006, p. 132). Nesse sentido, o cuidado e o autocuidado 

se apresentam como sendo de extrema importância, pois, englobam não apenas a 
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visualização de como esses adolescentes se percebem diante de sua condição, mas, 

sobretudo, como se cuidam. Diante disso, concordamos com Critelli (2006) ao referir 

que o rumo, o sentido do ser “expressa-se como um modo de cuidar dos modos de se 

cuidar da vida” (p.132).

Além disso, alguns autores como Santos e Enumo (2003) relatam a importância 

do apoio familiar aos adolescentes com o DM1, como também, da influência do grupo 

de amigos, principalmente, nos primeiros anos do diagnóstico. Esse cuidado, esse 

envolvimento significante estabelecido entre os jovens, seus familiares e o grupo ao 

qual pertencem, evidenciam uma forma de solicitude. Então, vejamos a seguir como 

esses jovens lidam com essas formas de relação no mundo.  

Jorge, por exemplo, evidencia a doença como algo que interferiu diretamente na 

sua liberdade e reconhece o fato de que poderia se “cuidar mais”. O cuidado para Jorge 

parece assumir um caráter limitador, principalmente pelo sentimento de estar 

relacionado a um conjunto de regras.  

Eu poderia me cuidar mais... desde que eu descobri que eu tinha diabetes foi 
tudo com muita dificuldade porque eu era uma pessoa muito liberal gostava de 
comer tudo a qualquer hora(...) Não tinha isso muito de regras não. (Jorge)

Nara diante da explicitação de sua percepção em relação à doença, parece se 

apropriar de outros investimentos, como uma via de possibilidades de convívio e 

adaptação. O cuidado, nesse sentido, parece estar muito mais relacionado à forma de 

como minimizar o constrangimento gerado.   

 Eu acho que eu poderia me cuidar bem mais... o diabetes é terrível, é um 
incômodo, é chato, é péssimo (...) É  bom assim... eu às vezes entro na internet 
e gosto de ver as novidades que tem no site(...) Eu estava observando a questão 
dos inaladores (...) A insulina inalável é uma coisa muito boa,  vai tirar esse 
constrangimento todo de você ficar carregando a seringa e a insulina (Nara).
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Para Raul a percepção do cuidado parece ter uma relação direta com o controle. 

A sua fala também aponta para a singularidade com que cada um se apropria e lida com 

o seu tratamento. Raul parece ampliar essa percepção quando explicita o fato de que o 

controle não depende apenas de um elemento, mas sim, de vários aspectos que se 

interpelam, e da responsabilidade que cada um dispõe. Raul parece revelar um desejo 

de não ser mais como estava sendo. Ou seja, de como estava escolhendo cuidar desse 

cuidar.

Eu acho que eu não me cuido o suficiente (...) Eu queria poder me controlar 
mais, me cuidar mais. Eu acho que isso é uma questão individual... é uma 
questão individual e até psicológica (...) Depende da minha convivência, dos 
meus hábitos e de uma série de características inseridas no meio entende? 
(Raul).

 Marisa se percebe dentro dos cuidados necessários, relatando a sua disciplina 

em relação aos rituais de controle. Denota, também, uma responsabilidade que parece 

ajudá-la a discernir atitudes que possam ser prejudiciais aos anseios e ideais de um bom 

controle. O cuidado parece também se apresentar, como uma forma de evitar um 

sofrimento considerado, por ela, como maior.   

Eu sempre estou seguindo o ritmo dos diabéticos de uma forma que eu possa 
viver bem (...) Eu procuro sempre estar com a glicose normal... faço os testes e 
quando está alta eu já sei que tem alguma coisa errada (...) Então eu procuro 
melhorar as insulinas (...) Como eu já tenho 15 anos já acho as coisas mais 
fáceis do que uma criança...  é mais fácil para controlar, porque eu já tenho a 
consciência do que é certo e do que é errado (...) Então eu sei que se eu fizer 
errado eu vou me tornar uma pessoa doente... eu posso até sofrer mais do que 
eu sofro agora! (Marisa) 

Parece-nos que para Vinícius, o cuidado adquire uma conotação ampla, no 

sentido de não ser entendido pelo jovem como uma preocupação que tenha relação 

direta com o diabetes em si. Vinícius amplia o seu sentido ao implicar-se na sua 
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condição de existir. Ou seja, não se preocupa apenas com o que, ou, de que, irá cuidar, 

mas se percebe envolvido no modo de como se cuidar. 

Quando a gente fala que não está se cuidando do diabetes não é uma coisa 
referente apenas ao diabetes, é uma coisa referente a você... geralmente, se 
você está mal psicologicamente, ou mal emocionalmente, ou não está se 
aceitando(...) Eu tive um problema muito grande em me aceitar(...) Aceitar meu 
humor, aceitar se acordava um pouco pra baixo, se acordava muito animado, 
enfim, isso influencia diretamente no diabetes... é uma coisa muito 
proporcional, muito direta.(Vinícius) 

Em relação à solicitude, Nara nos traz em seu relato a importância significativa 

da família e do grupo. A fala da adolescente, também denota o quanto o grupo pode ser 

decisivo para exacerbar ou, até mesmo, minimizar atitudes que possam ser prejudiciais 

para o convívio com a doença. 

 Em questão de apoio é 100% tanto dos familiares quanto dos amigos (...) Eu 
tenho umas amigas que eu saio muito e festa a gente adora (...) Às vezes na 
cidade mesmo tem festa,  e uma coisa que eu gosto de fazer de vez em quando é 
beber e elas geralmente ficam dizendo: olha não beba muito por que você sabe 
que é diabética... coisa bem íntima mesmo, de quem se preocupa mesmo! 
(Nara)

 Para Jorge o reconhecimento da família parece ser importante, porém, o mesmo 

faz menção ao grupo de amigos como algo marcadamente importante. Jorge reconhece 

que se sente melhor com os amigos. Acreditamos que, talvez, pela possibilidade de 

trocar confidências, de se identificar e pertencer a um grupo e de trocar experiências 

que por alguma razão, estejam relacionadas ao “como” cuidar do seu processo de 

adoecimento.  

 Eu tenho muito apoio da família e das amizades...  da família eu tenho bastante 
apoio(...) Os  amigos que sabem que eu tenho diabetes sempre me apóiam (...) 
Quando eles vêem que eu estou saindo um pouco do caminho, sempre falam:  
olha, isso pode prejudicar o teu diabetes controla mais um pouco aí (...) É mais 
fácil conversar com os amigos do que com alguém da família (...) 
Principalmente no colégio,  para falar com a família é mais difícil a agente não 
sabe a reação deles e os amigos podem entender mais. (Jorge)
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Percebemos que para Elis, o fato de seus amigos se preocuparem com a sua 

condição faz com que ela se sinta valorizada e considerada no grupo social, notificando 

a importância do apoio dos amigos nesse processo.   

 Na escola os meus amigos todinhos ficam dizendo: olhe comer isso você não 
pode... eu me sentia lá em cima porque tinham pessoas que se preocupavam 
comigo e não só a minha família. (...) Tinha umas amigas que chegavam e 
perguntavam: Elis, você está passando mal?(...) Meus amigos da sala sempre 
me ajudaram (...) Não eram todos, mas os meus amigos de verdade sim. ( Elis) 

5.1.5 A estrutura social deficitária e o preconceito manifesto e velado: os 

sentimentos de desigualdade 

 Em meio às dificuldades vivenciadas pelos adolescentes com DM1, um fator 

que consideramos de estrema relevância e que nos despertou a atenção, foi o 

reconhecimento do despreparo social e o preconceito marcadamente sentido e 

explicitado pelos jovens dessa pesquisa.

Como exemplo disso, o relato de Elis parece nos mostrar, não somente, uma 

negação da doença pela sociedade, mas também, a precariedade e o despreparo social 

para auxiliar o jovem a poder realizar a sua rotina diária de tratamento. A sua fala 

também denota a precariedade do meio em relação ao apoio a esse público, ou seja, a 

falta de recursos até mesmo nos âmbitos físico e material.  

Eu fui para um restaurante e não tinha um lugar reservado para aplicar a 
insulina (...) Ou eu ia para a cozinha ou para o banheiro, então eu tomei 
sentada na mesa mesmo (...) Estava tomo mundo almoçando, aí todo mundo 
parou e ficou olhando... eu fiquei morta de vergonha! (...) Aí uma amiga minha 
ficou falando comigo, não me rejeitou e sim quis saber como era para eu 
tomar, como era a aceitação (...) Então eu comecei a explicar e com isso eu fui 
ficando mais à vontade (...) Eu tenho muito medo da reação do povo em 
relação a mim entendeu? (Elis) 
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 Esse aspecto também pode ser evidenciado no relato de Clara, como podemos 

perceber.

Eu saio com a insulina só quando é para lugares que tenho que ficar um certo 
tempo... foi difícil uma viagem que a gente fez... quando eu cheguei lá na outra 
cidade, não tinha lugar para colocar a insulina, não tinha geladeira ! (...) 
Minha mãe foi comigo... mas ela ficou louca atrás dos bares que tinha perto da 
faculdade para poder deixar lá (...) Ficava essa loucura porque no encontro 
não tinha onde pôr a insulina... cada dia ela encontrava um lugar e 
conseguimos (...) A  preocupação era porque a insulina que eu estava tomando 
tinha que deixar na geladeira e não tinha geladeira lá nesse congresso! (Clara) 

Por outro lado, a percepção de Raul com as questões sociais, com o preconceito, 

com a forma desigual como são tratados, revela um desejo real de inclusão, embora 

reconheça o apoio recebido de amigos e parentes. A fala do jovem denota um 

despreparo no contexto social, no ambiente em que o jovem encontra-se inserido. O seu 

relato soa como uma forma de apelo e alerta para a necessidade de reformular a 

maneira de compreender essa enfermidade e, conseqüentemente, promover um melhor 

bem estar para o jovem com DM1. Raul nos diz de um “saber” lidar com a questão, 

parecendo implicar em um certo “poder” lidar com a possibilidade de ser jovem e de 

ser-com o diabetes. Nesse sentido, para o adolescente “ter-que-ser”, ele necessita, 

indiscutivelmente, de “poder” ser. Diante desse relato, pudemos elaborar que o 

preconceito, na maioria das vezes, obscurece a genuína verdade de poder ser, 

aniquilando, muitas vezes, a liberdade de expressão, de autenticidade, de ser próprio e 

de se sentir humano dentro da própria diferença.

Na minha opinião, deveria haver um certo ar de igualdade em relação a 
isso...  Tem que haver uma forma homogênea de tratar... não só do meu ponto 
de vista, mas do ponto de vista social, uma forma que saibam lidar com a 
questão... de que eu tenho essa deficiência e saber como me inserir nesse 
meio por que,  uma vez que eu sou um jovem, eu devo ser tratado como jovem 
e não como um mutante, absurdamente falando! (Raul)
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Para Leila, a insegurança diante do desconhecido se fez presente, uma vez que, 

o seu relato parece indicar a percepção em relação a um despreparo para atender as 

demandas de pessoas com o diabetes. Esse fato aparece como um forte indício de que o 

despreparo não é uma realidade apenas de países em desenvolvimento, como podemos 

observar.

 Há um pouco de insegurança, primeiro em relação a você entrar com a 
insulina nos Estados Unidos e eu estava com medo que eles vetassem por causa 
desse problema de terrorismo. (...) Quando se chega lá, realmente tem poucos 
alimentos diet, mas você acaba comendo uma coisinha ali outra aqui e dá para 
se fazer o controle! (...) Eu não sabia se teria os alimentos diet, a alimentação 
americana é horrível! (Leila) 

Outro aspecto que se torna de extrema relevância é o preconceito vivenciado por 

esses adolescentes. Para Nara, o fato de ter o diabetes tem implicações diretas no seu 

convívio social e na forma de lidar com a sua condição, pois, a mesma revela o quanto 

influencia a sua forma de relacionar-se com os outros. Além disso, há claras evidencias 

de um forte despreparo institucional para lidar com essa demanda, o que parece se 

estender significativamente ao grupo social.  

Eu saí de duas escolas por conta disso (...) Minha mãe chegava e dizia a 
diretora, mas não pedia sigilo (...) Aí ela acabava comentando com os alunos 
(...) Eu me sentia assim... algumas pessoas chegavam junto de mim e, 
conversavam, coisa que eu acho normal (...) Outras pessoas,  eu ia lanchar e 
ficavam dizendo coisas em relação ao meu lanche (...)  Saí de uma escola e fui 
para outra, quando chego na outra, aconteceu o mesmo problema... aí me 
mudei para uma terceira escola! (Nara)

Para Betânia, nem todos do seu grupo de amizades sabem de sua condição, 

embora, a mesma não expresse restrições em revelar que possui a doença. 

Não é todo mundo que sabe que eu sou diabética... eu mudei de escola há 
pouco tempo, então eu ainda não tenho intimidade para falar (...) Quem sabe 
são os amigos mais próximos aí eu falo, eu não tenho vergonha de falar isso 
não. (Betânia) 



98

Por outro lado, Ivan relata que todos os amigos sabem que ele possui o DM1. A 

sua percepção é de que o fato de ter a doença, não altera em nada o seu relacionamento 

com o grupo de amigos, embora, evidencie em sua fala o desconforto em relação ao 

estigma de diabético. 

Todos os meus colegas sabem... antes quando eu era mais novo tinha vergonha 
de dizer que era diabético... mas ultimamente eu digo para todo mundo que eu 
sou, não tenho problema nenhum (...) Tem gente que acha que é problemático, 
meu Deus coitado! (...) mas é uma coisa normal, o fato de ser diabético não 
influencia em nada no aspecto do relacionamento (...) Puxa, é a vida que todo 
mundo tem ! (Ivan)

Mas, através da nossa capacidade empática, podemos indagar, por exemplo, o 

que significa a rejeição para um jovem nesse momento da vida? O que significa o 

preconceito para um jovem que se encontra na fase de uma busca de aceitação entre 

seus pares? Vemos na fala seguinte, como a jovem Elis, se sente afetada pelo 

preconceito, fator que parece reforçar uma resistência indicativa de um medo de uma 

possível rejeição. Essa fala também nos parece ser indicadora do desconhecimento e do 

desrespeito social em relação à condição de toda e qualquer diferença.  

Nesse período que eu descobri você precisa de uma pessoa para conversar (...) 
Aí eu cheguei para uma colega minha e disse: eu descobri que tenho diabetes 
(...) Então ela chegou para mim e perguntou: Isso pega? (...) Isso me magoou 
de um jeito que até hoje esse laço de amizade quebrou! (Elis) 

Na fala de Clara, verificamos o medo, o receio da diferença, a alteridade 

constitutiva da experiência, o outro, e suas várias representações. Notamos no relato a 

seguir, como a jovem se apropria e lida com a verdade de portar a doença em prol de 

um possível medo da rejeição, de uma não aceitação. Em seu relato, Clara parece 

enfatizar o lado oculto da doença, a omissão e o constante medo do preconceito 

explícito. 
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A maioria das pessoas do meu convívio não sabe que eu tenho (...) Só algumas 
pessoas, os meus familiares e algumas amigas mais íntimas (...) Na faculdade 
eu não comento não, eu acho assim: a galera faz muito espanto e eu prefiro 
omitir, eu nem comento! (Clara) 

A esse respeito, Raul revela a sua percepção em relação ao preconceito 

fortemente vivenciado em seu cotidiano, que o permite, inclusive, fazer relações com 

outras formas de preconceito, parecendo ampliar o seu olhar para elaborações que 

incluem não só a ele, mas, sobretudo, que engloba uma realidade social. Isso nos 

respalda dizer que o fenômeno do diabetes ultrapassa as significações e representações 

puramente individuais, estendendo-se e interpelando-se com o sentido do coletivo. 

No começo eu senti muito preconceito em relação aos outros (...) Não que seja 
um preconceito explícito como o branco para com o negro (...) Mas eles tem um 
sentimento de pena que eu senti inicialmente (...) Isso no começo foi muito 
doloroso (...) Porque as pessoas, principalmente, as pessoas idosas, chegavam 
pra mim e diziam: coitado! e isso me afetava muito, foi muito chocante para 
mim. (Raul)

Notamos na continuidade da fala de Raul, que a manifestação do preconceito, 

ocorre, também, no âmbito familiar, o que parece modificar e interferir nessa dinâmica. 

Isso pode ser observado quando ele revela a sua experiência de sentir-se, considerado 

como “diferente”, diante do tratamento recebido pelos familiares e das restrições 

alimentares, parecendo denotar um sentimento de desigualdade, quando fala: 

Eu percebia que havia aquele ar de diferença em relação a mim (...) Sempre 
houve esse ar de diferença (...) Um exemplo muito prático é lá em casa: minha 
mãe divide o armário de lá de casa (...) Tem um local que é só para a minha 
alimentação, tudo o que é adequado para a minha alimentação... produtos 
integrais, diet, aí ela separa (...) Já o dos outros membros da minha casa não 
há essa separação, eles comem “normalmente”. (Raul)
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5.1.6 O encontro intersubjetivo entre pesquisadora e participantes: a relação 

dialógica

Nesse núcleo o silêncio se transforma em fala, se transforma na expressão mais 

genuína do ser, se transforma em linguagem. Dessa forma, “a compreensão de si 

fundamenta-se no conhecimento da coexistência e ao mesmo tempo, constitui-se como 

ponto de partida para a compreensão do outro” (Augras, 2002, p. 56).  

Na relação entre pesquisador e colaborador, ambos estão envolvidos numa série 

de questões que dizem do pesquisador e do colaborador (Amatuzzi, 2005). Nesse 

sentido, o impacto de alguém ao “contar sua vida raramente é uma necessidade 

simplesmente orientada para registrar os fatos da vida” (Brockmeier & Harré, 2003, p. 

531). Assim, o encontro experienciado na narrativa se apresenta como uma trama de 

sentidos compartilhados. Podemos perceber alguns desses aspectos, nas palavras dos 

jovens asseguir. 

Clara evidencia a importância de ter a sua história reconhecidamente valorizada 

a partir do interesse da pesquisadora ao transformá-la em pesquisa.  

 Eu acho muito bom falar sobre isso... é bom conversar sobre o assunto... e 
saber que você está estudando justamente isso... que você se interessou em 
fazer a sua tese baseada na minha vida, na vida da gente! (Clara) 

Jorge, externa em seu relato, a importância de compartilhar suas inquietações, 

seus desejos e suas expectativas revelando uma sensação de bem estar, ao dialogar. 

Eu estou me sentindo bem melhor (...) Achei legal essa entrevista é sempre bom 
a gente conversar com alguém sobre os problemas que a gente tem (...) No 
caso, essas dificuldades que eu contei em relação ao diabetes... é sempre bom 
conversar com alguém! (Jorge)
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No relato de Raul, percebemos a presença de uma significação interna e externa 

de sua experiência e ao narrá-la, parece transformá-la em um acontecimento que produz 

um apelo, um eco no soar das palavras fazendo de ambos, pesquisadora e Raul, 

vivenciarem uma sensação incompleta de inteireza, ou melhor, dizendo, completa de 

vazio.

 Essa conversa da gente está sendo muito positiva... além de contribuir para a 
sua pesquisa eu queria muito ter uma pessoa para me abrir em relação a mim... 
em relação ao que eu passo e tal... eu queria, mas eu não tenho, lá eu não 
tenho. Eu queria compartilhar, mas... eu não me sinto seguro! O diabetes 
também tem haver... eu sempre fui tímido, eu sempre fui na minha, mas  eu 
acho que o diabetes contribuiu mais, não Sei... (Raul)

No relato de Marisa, pudemos observar um desejo intimamente relacionado à 

divulgação da doença, revelado por um apelo e necessidade de uma maior 

compreensão. Podemos até considerar que a sua fala expressa e assume a significação 

de um apelo, representado pelo anseio do respeito à diferença. 

Eu acho essa pesquisa muito importante porque tem muitas pessoas que não 
conhecem o que é o diabetes entendeu? As pessoas já pensam que é uma 
doença sem controle... poder falar isso aqui é uma experiência que mostra que 
quando uma pessoa tem diabetes não é um bicho de sete cabeças... é só a 
pessoa ter força de vontade  de viver... ! (Marisa) 

Vinícius, por sua vez, revela em seu relato, a necessidade que esses jovens têm 

de uma escuta acolhedora, ou seja, revela o sentido de uma relação na qual eles podem 

“ser”, sem restrições e preconceitos. Sua fala nos remete ao fato de que o adolescente se 

refere a uma experiência única, no sentido de atribuir significados diferentes a sua 

condição e ao seu processo de adoecimento.  

 Quando você aceita uma coisa é muito bom falar sobre isso...  seja o que for, 
pode ser uma coisa muito desagradável... mas  no momento que você fala sobre 
isso é muito gostoso... quanto mais do diabetes  que para mim é uma coisa 
agradável...  até então é muito bom falar sobre isso! (Vinícius)
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5.1.7 A experiência como algo intransferível e singular: os projetos de vida; o 

ponto de mutação 

      
 O DM1, como já dissemos, assume para quem o vivencia, várias representações. 

Para uns adolescentes, é visto como algo positivo; para outros, revela-se em um 

contexto de dificuldades de aceitação. Para um, é visto como uma impossibilidade, para 

outros, como um ponto de mutação.   

Nesse núcleo podemos compreender como cada jovem se apropria de sua 

enfermidade de forma singular. Ou seja, como cada um desses jovens vivencia o seu 

processo de adoecimento. Para alguns, a partir do contato mais próximo com essa 

realidade, lidar com o DM1, implica em mudanças na forma de como conduzem as suas 

relações com o mundo. Outros consideram que a doença lhes confere uma melhor 

qualidade de vida. Já para outros jovens, a doença é percebida como invasiva, e faz 

com que, muitas vezes, não suportem e queiram sumir. Vejamos nos relatos abaixo o 

quanto essas considerações são corroboradas através das falas a seguir.

O adolescente Jorge, parece não perceber o diabetes como um fator de 

impedimento na condução de sua vida; notamos que o mesmo internalizou a doença 

como algo concreto, real. Jorge percebe a enfermidade como algo que faz parte de sua 

experiência, e não como algo que inviabilize os seus sonhos e suas aspirações. Dessa 

forma, parece não o impedir de vislumbrar os seus projetos de vida. 

 Sonho muito em ter minha casa, meu carro próprio, minha moto (...) Ter uma 
vida normal como qualquer pessoa... porque o diabetes, você controlando, tem 
uma vida normal... não tem problema nenhum, mistério nenhum... sonho em ter 
minha casa, esposa, filhos... a vida é simples! (Jorge) 
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Com outra representação, Leila parece visualizar na ciência e na tecnologia 

caminhos a serem percorridos em prol das pessoas que possuem o tipo 1. Parece 

encontrar nas promessas tecnológicas possibilidades que se apresentam como uma 

esperança diante da realidade de sua condição. 

As novas pesquisas que estão surgindo diante da bomba de insulina, para evitar 
as furadinhas talvez sejam muito importantes e relevantes... tem gente que não 
gosta de tomar a insulina em lugar público (...) Tem gente que não gosta de 
levar as furadinhas, então eu acho isso muito importante... mas, você não tem 
como se livrar... você tem que tomar a insulina seja inalada, seja injetável, 
você tem que tomar! (...) Então o importante é que a pessoa se acostume e se 
conscientize que não pode deixar de tomar... essas pesquisas de célula tronco 
são importantes, mas talvez não seja uma coisa para agora e sim para o 
futuro... eu acho que a vida do diabético está sendo simplificada cada vez mais 
por conta desses avanços... (Leila) 

Na percepção de Ivan, existem aspectos positivos da doença, como por 

exemplo, algumas atitudes e posturas que considera poder mudar a vida para melhor. A 

representação da doença, na concepção de Ivan, parece se configurar como uma busca 

de uma vida mais saudável, e o cuidado consigo, como um fio condutor dessa busca em 

relação ao controle e um melhor convívio com a sua enfermidade. 

Apesar de ter o diabetes, eu acho que na verdade ele só me engrandece... ele 
me dá uma qualidade de vida melhor compreende? Eu acho que se você cuidar 
do diabetes tem tudo para viver muito mais do que uma pessoa normal, 
evitando o açúcar e com uma alimentação boa você evita de ter muitos 
problemas... (Ivan)

Em outros relatos, pudemos observar a dimensão do sofrimento provocado pela 

doença, levando a jovem Elis, por exemplo, atentar contra a própria vida. Talvez, sua 

atitude, denote um sofrimento existencial que ultrapassa os limites de uma “boa 

adaptação à doença”. Esse sofrimento parece extrapolar a dimensão do aceitável e do 

suportável, impulsionando a jovem até mesmo direcionar as suas impossibilidades 

diante da doença para uma possibilidade diante da morte. Essa questão é corroborada 
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pelos estudos de Marcelino e Carvalho (2005) ao afirmarem que os adolescentes com 

DM1, podem apresentar ansiedade a respeito da saúde, medo da morte e idéias de 

suicídio. Isso parece inviabilizar as inúmeras possibilidades de lidar com a doença 

inclusive na tentativa de afastá-la para sempre.  

 De vez em quando eu abro a geladeira, olho para a insulina e pergunto: será 
que eu vou ter que tomar essa insulina durante muito tempo? Teve uma vez que 
eu peguei a insulina aí coloquei quarenta ml e disse: eu vou aplicar todinha, 
pelo menos eu morro de uma vez... eu já tentei me matar, já tentei cortar meus 
pulsos com a faca... já tentei tomar uma dosagem de insulina muito maior do 
que eu tomava porque de vez em quando sobe para a cabeça e a gente estoura!
(Elis)

Raul comenta sobre o impacto e a dimensão que a doença assume na sua vida. 

Parece-nos que mesmo vivenciando uma condição que pode ser considerada como 

desfavorável, o jovem denota não somente vivenciar a sua potencialidade diante da 

doença, mas também, aparenta vislumbrar possibilidades diante da saúde e da vida. 

Nesse sentido, o diabetes parece ser visto como um ponto de mutação fazendo com que 

o adolescente perceba a si mesmo, implicando-se no seu contexto. 

O diabetes mudou em relação a tudo em minha vida... de certa forma eu posso 
falar até que ele é a minha própria vida pela sua importância (...) O diabetes 
pode assumir vários sentidos, diversas características na minha vida e foi uma 
experiência ímpar nisso (...) Eu sofri muito, mas foi o impacto que foi muito 
chocante (...) Só que eu estou tentando, eu estou caminhando em busca de 
melhorias na perspectiva de obter sucesso nesse tratamento... graças ao 
diabetes eu me concentrei mais,  antes eu não estudava hoje eu estudo (...) Ele 
me “abriu portas” ! (Raul) 

Vinícius descreve com clareza que não podemos restringir a existência humana, 

às evidências de uma doença. Cada experiência é um feixe de possibilidades. Todas 

essas dimensões (físicas, biológicas, econômicas, sociais, culturais, existenciais), estão 

interpeladas por uma trama complexa de significados e sentido. Nesse contexto, nas 
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palavras de Brockmeier e Harré (2003), “viver é atribuir significado a uma vida; na 

verdade, o processo de construção de significado pode ser visto como o centro da vida 

humana” (p. 530).  

Uma coisa interessante que tem no diabetes é que você vai descobrindo que 
pode fazer experiências para poder se conhecer... existem vários manuais, 
existem várias tabelas (...) É interessante você ter conhecimento dessas tabelas, 
mas... o mais importante é você ter a experiência...  nenhum endocrinologista 
que nunca tenha tido diabetes pode ter experiência maior do que o próprio 
diabético... isso é o que eu percebo claramente... porque eles têm toda a teoria, 
mas na prática eles mesmos dizem: cada organismo funciona de um jeito 
diferente... cada dia-a-dia de uma pessoa é de um jeito diferente (...) Então a 
prática traz uma experiência muito grande para você e a coisa vai ficando 
muito simples... é como tocar um instrumento musical, como aprender qualquer 
coisa(...) No começo é muito complicado... mas vai se tornando até prazeroso 
entende? (Vinícius) 

A fala de Vinícius nos parece reveladora do quanto a enfermidade está 

incorporada naturalmente a sua experiência; uma experiência sentida, percebida como 

algo indissociável da existência, assumindo uma conotação dinâmica, singular, mutável 

e intransferível. Assim, o fato de comportar o diabetes, para ele, parece não excluir a 

possibilidade de experienciar novos rumos, de atribuir novos sentidos a sua inviolável 

condição de ser-no-mundo.



106

6 Considerações finais 

Mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem...! 

Belchior

Diante do grande número de pessoas com o diabetes, e pelas inúmeras 

projeções e estimativas para o seu alastramento, podemos considerar que essa 

enfermidade se apresenta como uma grande ameaça para o século XXI.  

O surgimento de uma enfermidade de natureza crônica, como o DM1 na vida 

das pessoas, deve ser compreendido como um problema complexo, principalmente por 

se apresentar como um fenômeno multifacetado. O DM1, pelas suas características e 

natureza auto-imune, invade a pre-sença adolescente de forma abrupta. Esse marco em 

suas vidas assume, de acordo com o tempo, várias representações para o adolescente 

que se vê impelido na difícil tarefa de responsabilizar-se em assumir uma rotina 

recheada de afazeres e obrigações.  

Pela sua forma invasiva e pela complexidade peculiar que envolve essa 

enfermidade, muitos adolescentes sentem dificuldade em aceitar a sua condição de 

adoecimento, sobretudo, porque essa condição apresenta-se diretamente relacionada às 

restrições e limitações impostas pelo curso do seu tratamento. Mas, esse ponto merece 

uma ressalva; doenças são tratadas, mas pessoas são cuidadas. 

 Portanto, o acesso à experiência dos jovens participantes dessa pesquisa 

demarca um espaço fundamental para a compreensão do fenômeno em sua 

complexidade. Ao adentrarmos no mundo vivido desses adolescentes, pudemos nos 

deparar com um universo de significações que indicaram novos sentidos para a 

compreensão das suas expressões de vida. Percebemos que os aspectos concernentes à 

experiência desses adolescentes como: os fatores sociais, culturais, psicológicos, 
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econômicos e pessoais, não são devidamente valorizados. Haja vista que questões de 

cunho subjetivo e de abordagem mais complexa, como o acesso a experiência, por 

exemplo, são vistos de forma superficial, embora, na perspectiva de alguns 

profissionais de saúde, seja consideravelmente reconhecida a sua necessidade e 

importância.  

Acreditamos que compreender a experiência, exige um processo de reflexão e 

ressignificação contínuos no sentido de ampliar a percepção para desenvolver um olhar 

mais integrador. Assim, torna-se importante considerarmos o adolescente diante dos 

rumos que o mesmo adota para conduzir a sua vida, mesmo diante da irreversível 

constatação de ter e lidar com a enfermidade. Nesse contexto, está incluído não só o 

que se pode ser controlado, mas, sobretudo, o que foge do seu controle.

Faz-se importante perceber que o adolescente é afetado na sua singularidade 

todas as vezes que é objetivado, reduzido às evidências de sua doença. O mundo vivido 

desses adolescentes não se revela como mensuração, explicação, nem tampouco, pelo 

controle de variáveis comportamentais. Revela-se como algo que abriga a compreensão 

como norte, como sentido. Assim sendo, essa compreensão nunca se dará plenamente, 

uma vez que, o seu sentido é pertencente ao aberto, ao incompleto, a partir do encontro 

de todas as suas possibilidades no horizonte de seus infinitos modos de ser-no-mundo.

Adentrar na experiência dos adolescentes portadores de DM1 implicou em um 

saber-fazer alicerçado por um olhar presente na história desses. Para isso, tornou-se 

imprescindível a busca da compreensão dos significados atribuídos pelo ente 

adolescente ao seu processo de vida, bem como, o sentido como rumo de abertura para 

novas possibilidades de lidar com a doença e suas representações.  

Notamos que apesar de toda uma trajetória de afazeres, escolhas e 

responsabilidades bastante específicas, esses adolescentes atribuem um sentido 
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particular de vivenciar e lidar com a sua condição de adoecimento. Dessa forma, 

podemos entender que as ações empreendidas por esses adolescentes fazem parte do 

seu contexto, ou seja, são pertencentes a um cenário comandado pelos seus desejos, 

aspirações, enfrentamentos e temores diante do seu processo de adoecimento e da vida.  

Percebemos que o sofrimento explicitado pelos jovens participantes da nossa 

pesquisa, assume uma dimensão muito mais ampla do que as sentidas pelas 

representações objetivas da doença. O sofrimento, por exemplo, não os acomete apenas 

pelo fato de possuírem o diabetes, mas também, pela própria condição inóspita de se 

estar-no-mundo, uma vez que, a pre-sença adolescente em sua condição de 

coexistência é um ser que sofre as influências do meio em que vive. Com isso, sofrem 

com os preconceitos, sofrem com as dificuldades econômicas, sofrem com o 

despreparo das instituições para atender as suas necessidades e demanda que, a cada 

dia, torna-se maior e mais emergente. Enfim, sofrem por se sentirem diferentes na 

própria diferença. Portanto, sentem as agruras do mundo cotidiano como um peso 

relevante no seu caminhar e, de acordo com a sua intransferível condição de 

coexistência, experienciam o outro, na enorme alteridade do outro.  

Nesses termos, podemos ressaltar que o sofrimento, a angústia e o medo 

presentes nos relatos dos participantes da nossa pesquisa, não se apresentaram como 

fatores impeditivos na condução de suas vidas, nem muito menos se apresentaram 

como sinônimos de uma falta de sentido. Notamos através das expressões singulares de 

suas narrativas um desvelamento de sentido guiado por uma busca pelo novo, por 

condições melhores de vida, pelo cuidado com o outro e pela ampliação da 

compreensão de se perceber estando-no-mundo-com-os-outros.

Isso nos respalda dizer que os adolescentes compromissados com a condição de 

ter o DM1, subsidiados pelas suas escolhas, são jovens capazes de mudar o curso de 
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uma trajetória de sofrimento, tristeza, impossibilidades, limitações, restrições e 

descaminhos, para uma realidade mais própria diante da vida. Uma realidade que 

viabilize ações de sentido, quando tudo parecer “sem” sentido.      

Por isso, a temática em questão é extremamente importante e demasiado 

complexa para se tornar propriedade de uma única escola de pensamento. Sabemos, 

pois, que a dimensão humana ultrapassa os limites puramente objetivos e nenhuma 

teoria, a priori, é, ou será capaz de contemplar uma realidade específica, muito menos, 

global.

Assim, torna-se importante destacar que o olhar fenomenológico que norteou o 

nosso percurso de construção foi apenas uma forma de ver a problemática aqui 

apresentada. Portanto, ao mesmo tempo em que revelou algumas questões, ocultou 

tantas outras existentes. Desta feita, saber que existe um horizonte vasto de 

significações e sentido, no mundo desses adolescentes, nos mobiliza ainda mais para o 

aprofundamento de temáticas que tenham tanta significância quanto a que estudamos 

nessa pesquisa.

Dessa forma, consideramos que articular aspectos concernentes ao campo da 

medicina com os construtos da psicologia à luz da perspectiva fenomenológico-

existencial, se configurou como uma abordagem possível e, porque não dizer, 

necessária para a ampliação do conhecimento no campo da saúde do adolescente com 

DM1. Foi intenção nossa despertar a reflexão de que compreender essa realidade de 

forma específica é fundamental para que sejam desenvolvidas ações em prol de um 

saber-fazer mais condizente com a realidade desses jovens. Acreditamos que é possível 

promover ações que viabilizem uma melhor condição de vida para esses adolescentes, 

principalmente, do ponto de vista de acolher as suas expectativas e necessidades. 

Diante desse contexto, torna-se necessário um esforço e mobilização conjuntos de 
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profissionais, familiares, adolescentes, sociedade e políticas públicas para mobilizar 

ações que viabilizem e ampliem as possibilidades de uma melhor assistência à saúde 

desses adolescentes.  

Ao considerarmos que as políticas públicas de saúde constituem um campo de 

ação social orientado para as melhorias de condições de saúde da população, 

acreditamos que a nossa pesquisa possa contribuir e servir de subsídios para maximizar 

a possibilidade de uma atenção global aos adolescentes que desenvolveram o DM1.

Para isso, torna-se necessária a implementação de políticas públicas que 

contemplem ações e serviços de saúde voltados para a realidade aqui apresentada, 

tendo em vista, todas as dificuldades e deficiências enfrentadas pelos adolescentes que 

vivenciam com desigualdade o direito social à saúde. Ressaltamos que o diabetes 

mellitus é um problema social sim, e assim como o HIV/AIDS, a violência, dentre 

tantos outros temas, considerados como “politicamente corretos”, merece destaque e 

atenção.

É importante nos darmos conta, por exemplo, de que apesar da aquisição e 

distribuição de insulinas pelo governo, é inadmissível que crianças e adolescentes 

continuem a compor, com destaque, o registro do quadro de óbitos prematuros nos 

países em desenvolvimento. Principalmente, pela falta de insulina nos grandes 

hospitais da rede pública de saúde que atende a uma demanda, substancialmente, 

expressiva de pessoas com a enfermidade. 

Portanto, compreender a experiência de adolescentes portadores de DM1 foi, 

sem dúvida, nos aproximar das suas expressões de vida, do seu contexto, do seu estar-

no-mundo e, sobretudo, da realidade que o cerca. Realidade esta, muitas vezes 

alicerçada pelo preconceito, pelo desrespeito e pelo despreparo social em lidar com 

toda e qualquer diferença.



111

Contudo, pudemos compreender, também, através dos seus relatos, que a 

doença não impede o seu estar-no-mundo, apenas o modifica, configurando-se, nesse 

estudo, como um feixe de possibilidades de ser. Através da ótica fenomenológica 

pudemos referenciar a doença não só como algo incapacitante e devastadora, mas, 

indiscutivelmente, como reveladora de sentido. 

Sendo assim, experienciar o DM1 na adolescência significa estar submerso 

nessa provisoriedade, nessa inconstância própria de se ser humano. Os significados e 

sentido dessa experiência apontam para um horizonte muito mais amplo; apontam para 

um outro não singular que se insere no mundo como co-pertencente em um universo 

plural de significações e sentido.  

Dessa forma, as narrativas desses adolescentes revelaram não só uma trama de 

significações e sentido individuais, mas também, se configuraram como uma fiel 

pintura do discurso e da fala de narradores que direcionam o olhar para um outro que o 

reserva, que o ameaça e que o defronta; mas, que também, o afirma e revela na trama 

complexa do existir. 
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ANEXO



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA

Título da Pesquisa: A Experiência de adolescentes portadores de diabetes mellitus tipo 

1: seus significados e sentido 

Pesquisadora: Tatiana Nunes Cavalcanti 

Formação: psicóloga (CRP 02/12360)  

Telefone: (81) 92628404 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

 Estudos evidenciam a importância da visão do próprio paciente em seu processo 

de adoecer contemplando assim, a possibilidade de compreender o processo saúde-

doença de uma forma integrada, considerando não somente os aspectos biológicos, mas 

também, o psíquico e o social.  

O objetivo da presente pesquisa é compreender a experiência de adolescentes 

portadores de diabetes mellitus tipo 1, no que tange a seus significados e sentido.Dessa 

forma, o intuito da pesquisa é compreender através do seu relato, a sua experiência 

enquanto ter o diabetes tipo 1 na adolescência.

 A referida entrevista será gravada em aparelho de áudio mp4 sem tempo de 

duração estabelecido e prosseguirá sempre visando atingir os objetivos propostos nessa 

pesquisa, dentro do intuito maior que é contribuir para a construção do conhecimento 

científico. Todo o relato, além de gravado, será transcrito para ser analisado pela 

pesquisadora e posteriormente apresentado a você para possíveis ajustes caso sejam 

necessários.

 Com a finalidade de trabalharmos dentro de uma ética estabelecida para a 

pesquisa psicológica, todas as informações fornecidas por você durante o procedimento 

serão utilizadas pela pesquisadora, a fim de atender apenas aos objetivos da pesquisa. 

Além disso, as informações obtidas serão mantidas no mais absoluto sigilo na residência 

da pesquisadora.



 É importante frisarmos que essa pesquisa não oferece nenhum tipo de risco para 

você. E trará como benefício, abrir um espaço de escuta através da entrevista individual, 

para que você possa expressar seus sentimentos frente a sua atual condição. Diante do 

exposto, fica estabelecido que o (a) participante tomará ciência dos princípios éticos 

abaixo discriminados que regerão a sua participação:  

Autonomia: considero preservada minha participação como voluntário (a) sem 

coerção pessoal ou institucional. Estou ciente de que sou livre para recusar e dar 

respostas a determinadas questões durante as entrevistas, retirando o meu consentimento 

e terminando a minha participação a qualquer tempo, bem como terei a oportunidade 

para perguntar sobre qualquer questão que eu desejar, e que todas deverão ser 

respondidas pela pesquisadora a meu contento. 

Beneficência: estou ciente de que poderá não haver benefícios diretos para mim 

enquanto entrevistado (a) desse estudo, além de eventuais ganhos altruísticos e 

emocionais de poder falar sobre o assunto em pauta. Sei, também, que poderá haver 

alguma mudança positiva nos cuidados dispensados aos adolescentes que passam pela 

mesma experiência que eu após outros profissionais tomarem conhecimento das 

conclusões desta pesquisa. 

Não-maleficência: Estou ciente de que estará garantida a não invasão de minha 

privacidade. Sei que além da pesquisadora, o material coletado na entrevista poderá ser 

conhecido por colegas pesquisadores e especialistas da área, ou seja, esses poderão 

conhecer trechos do conteúdo para discussão dos resultados, mas meu nome será 

omitido e estas pessoas estarão sempre submetidas às normas do sigilo profissional. O 

relatório final estará disponível para todos quando estiver concluído o estudo, inclusive 

para a apresentação em encontros científicos e publicações em revistas especializadas, 

podendo conter citações literais da entrevista, mas sempre de modo anônimo e evitando 

a identificação do informante. Finalmente, estou ciente de que serei respeitado (a) 

quanto a não mencionar aspectos de foro íntimo, a não ser quando for de minha 

concordância abordá-los. 



 Eu ___________________________________________________________ declaro 

que tenho clareza dos objetivos e procedimentos propostos pela pesquisadora e 

concordo em participar desta, como voluntário (a).    

Pesquisadora: ________________________________________________________ 

Entrevistado (a): ______________________________________________________ 

Responsável _________________________________________________________ 

Entrevista nº: ________ 

Local: _______________________________________________________________ 

Data: ___/___/____ 

Recife




