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IN THE PAIN OF ABSENCE: EMPTY NEST SYNDROME IN A 
QUILOMBOLA COMMUNITY

Objective: To apply a health education action on the empty nest 
syndrome (SNV), verify its applicability in the quilombola com-
munity, as well as its peculiarities. Methodology: Conversation 
wheels were held in a quilombola community in the state of Ala-
goas, with a simplified approach taking into account the commu-
nity’s lack and social inequality, using theatrical presentations, 
with the purpose of informing about the pathology, considering 
its signs and manifestations. Results: This action demonstrated 
in a population that is located in a quilombola community, distant 
from the city, making education, health and assistance very limit-
ed, so that it can lead to health education, it was very rewarding, 
where it was possible to pass the scientific knowledge and be 
able to enrich us with the knowledge of this community. Conclu-
sion: It was notorious that the community understood and was 
told to identify themselves with the information about SNV. Con-
sidering the observations after the activities were carried out, 
the importance of health education in this community became 
evident, since, because it is a community far from society, with 
the media very limited, they are not aware of the news outside 
the community. It is evident that the Empty Nest Syndrome is 
a psychic and social problem. It is then the emergence of new 
strategies of care that can provide psychic and social support to 
this community, making it possible to avoid the loss of functional-
ity and social isolation, factors prone to triggering suffering.
Keywords: health education, quilombo, syndrome of the empty 
nest

José Carlos Pereira da Silva1*, José Ronivaldo Vitalino da Siva1, Sabrina Holanda 
Cavalcanti Nascimento1, Jacineide Maria do Nascimento1, Thais Manuella Ferreira2, Kelly 
Cristina do Nascimento3

ABSTRACT

IRJHE:https://escipub.com/international-research-journal-of-health-education/               1



José Carlos Pereira da Silva et al., IRJHE, 2019 2:7 

IRJHE:https://escipub.com/international-research-journal-of-health-education/               2

INTRODUCTION 

The life cycle is made up of several phases, such 

as: growth period, when assimilation prepares 

for maturity; period of maturity, when biological 

processes are in the service of maintenance, 

repair and procreation; and period of decline, 

when biological exchange is delayed in relation 

to renewal needs and leads to death1. At the 

beginning of the period of decline, one can 

emphasize losses that go beyond biological 

processes and involve various family transitions. 

During the period of decline signs of depression, 

dependence and family breakdown can be 

observed, symptoms associated with Empty 

Nest Syndrome (SNV), ie, these feelings arise 

when the role of parental function is lost, with the 

children leaving home from your parents1. 

The term empty nest is taken to mean the time 

between the last child who leaves the house and 

the one when the death of one of the partners 

occurs2. Remnants of the quilombo 

communities are considered ethnic-racial 

groups, according to self-attribution criteria, with 

their own historical trajectory, endowed with 

specific territorial relations, with presumption of 

black ancestry related to the resistance to the 

historical oppression suffered3. 

Some authors report that females are more 

vulnerable to presenting symptoms of this 

syndrome, because women lose their 

fundamental role in the family base, caregiver4. 

Women who have devoted most of their lives to 

raising their children exclusively and integrally, 

suffer from seeing it go away, generating for 

themselves a self-concept of “helplessness and 

worthlessness”, with low self-esteem in return. It 

favors the onset of a depressive condition and 

even the seclusion and exclusion from social 

life5. 

On the other hand, the father figure is also 

vulnerable to being affected by SNV, mostly a 

feeling of accommodation prevailing, thus 

reflecting conflicts between the couples, where 

the husband begins to accuse the wife and the 

wife starts to joke the husband as guilty of 

leaving. of the children of home. Health 

education is an activity to be developed by 

health professionals that establishes a 

dialogical-reflective relationship with the client, 

seeking to raise their awareness about their 

health and the perception of being themselves, 

an active participant in the transformation of their 

lives6 . 

To speak of Popular Education is to speak 

without fail of the legacy of Educator Paulo 

Freire that brought important reflections on the 

subjects placed on the fringes of the society of 

capital. By understanding the popular classes as 

holders of unappreciated knowledge and 

excluded from the knowledge historically 

accumulated by society, shows us the 

importance of building an education from the 

knowledge of the people and with the people, 

provoking a reading of reality from the 

perspective of the oppressed. . 

This work is descriptive and interventional, 

based on an experience conducted by students 

and faculty of the Nursing Course, University 

Center Mauricio de Nassau de Maceió / AL 

(UNINASSAU) and students of Medicine Course 

of the University Center Cesmac de Maceió / AL 

, we serve this community with scientific 

knowledge to which we obtained, addressing the 

Empty Nest Syndrome (SNV), where women 

reported that they identified with this pathology. 

The actions took place in April 2018 and took 

place on an itinerant basis. 

OBJECTIVE 

Apply a health education action on the empty 

nest syndrome (SNV), verify its applicability in 

the quilombola community, as well as its 

particularities. 

METHODOLOGY 

Conversation wheels were held with a simplified 

approach taking into account the lack and social 

inequality of the community, using theatrical 

presentations, in order to inform about the 

pathology addressed, considering its signs and 

manifestations. 
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The actions took place in a Quilombola 

community in the state of Alagoas, in April 2018, 

by nursing and medical students and teachers, 

attended by 23 Quilombola women aged 20 to 

65 years, 11 Quilombola men aged 18 to 55 

years. 

As the action was being developed, it was 

noticeable in the eyes of women the restless 

desire to express their stories and curiosities, 

amid so much curiosity with the taint of shame 

during the approach of the subject, some even 

hid among them , leaving only the look out, as 

children who discover something that was 

imputed to them as wrong in their scope. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Literary currents were linked to pathology to 

females, today, it is known that this dyscrasia no 

longer exists, because the family structure has 

changed considerably in all its aspects, the 

recognition of beliefs, associated with 

socioeconomic factors, therefore, they will 

trigger attitudes and behaviors that will be part of 

women's daily life in order to play an important 

role7. 

This action was evidenced in a population that is 

in a quilombola community, far from the city, 

making education, health and care very limited, 

so it could lead to health education, was very 

rewarding, where it was possible to spend the 

scientific knowledge and be able to enrich us 

with the knowledge of this community. 

The main objective of health education is to 

promote health so that people live life with 

quality, conscious and capable of being 

responsible for their own health, intervening in 

the environment that manages its 

maintenance8. For this, this education process 

should favor an equal relationship between 

learner and educator. And so, enable the 

empowerment of communities, making them 

more autonomous to make informed choices. 

Because they never even heard the name of this 

disease, they told us to start the conversation. At 

the same time, this reality is extremely worrying, 

since the lack of knowledge can lead to a late 

diagnosis and can lead to many suffering. 

After understanding the lack of the community, 

the Empty Nest Syndrome was approached with 

conversations, reports and demonstrations of 

the feeling that the bearer of the syndrome feels 

most, was one of the moments in which the 

community spoke most, because after knowing 

what in fact it was SNV, the elderly, 

grandparents, mothers, quilombolas and black 

women, said they had gone through moments of 

great sadness when their children left for work 

and did not give more news, where some said 

they did not feel more important, for left by their 

children. 

After the end of the conversation it was clear that 

they understood and said they identified with the 

information about SNV, said they were able to 

pass a little of the knowledge acquired in this 

activity to other people who live with them, 

making them change your way of life. 

Bringing health education to a community that is 

considered a minority to society has led us to 

realize how undervalued this type of community 

is. Another point that we can highlight is the 

interest of these people when they come across 

people who visit them for a conversation, a chat, 

a listening, because for them it is a novelty and 

every novelty is a rich source of knowledge for 

this population. lives the margins of prejudice 

and ignorance of society. 

CONCLUSION 

We have the notion of the importance of this 

work when we make the words of Paulo Freire, 

where we leave our comfort zone and venture 

into other territories to pass on our knowledge 

acquired in the classroom, to people who are 

considered “minorities”. ”For society, therefore, 

talking about health education is important to 

know that we were able to deal with subjects on 

the margins of capital society9. 

By understanding the popular classes as holders 

of unappreciated knowledge and excluded from 

the knowledge historically accumulated by 

society, shows us the importance of building an 



José Carlos Pereira da Silva et al., IRJHE, 2019 2:7 

IRJHE:https://escipub.com/international-research-journal-of-health-education/             4

education from the knowledge of the people and 

with the people provoking a reading of reality 

from the perspective of the oppressed. 

In view of the observations after the activities 

were carried out, the importance of health 

education in this community was noteworthy, as 

it is a community distant from society and with 

very limited means of communication. outside 

the community. Based on this, it is necessary to 

program new actions, based on the principles of 

health education and more consistent with 

different realities, because, only taking into 

consideration the empirical knowledge, the 

culture and the environment in which individuals 

live will possible to achieve the desired results 

with such practice. 

It is evident that the Empty Nest Syndrome is not 

only a psychic problem, but also a social one. 

Thus, the emergence of new care strategies that 

can provide psychic and social support to this 

community, preventing loss of functionality and 

social isolation, factors prone to the onset of 

suffering 
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INTRODUÇÃO 

O ciclo vital e constituído por diversas fases, 

como: período de crescimento, quando a 

assimilação prepara para maturidade; período 

de maturidade, quando os processos biológicos 

estão a serviço da manutenção, reparo e 

procriação; e período de declínio, quando o 

intercambio biológico se atrasa em relação as 

necessidades de renovação e leva a morte1. No 

início do período de declínio, pode-se enfatizar 

perdas que vão além dos processos biológicos 

e que envolvem diversas transições na família. 

No período de declínio podem ser observados 

sinais de depressão, dependência e 

desestruturação familiar, sintomas associados a 

Síndrome do Ninho Vazio (SNV), ou seja, esses 

sentimentos brotam quando ocorre a perda do 

papel da função parental, com a saída dos filhos 

da casa de seus pais1. 

O termo ninho vazio é tido como o período 

compreendido entre o momento em que o último 

filho que deixa a casa e aquele em que ocorre a 

morte de um dos parceiros2. Consideram-se 

remanescentes das comunidades dos 

quilombos, os grupos étnico-raciais, segundo 

critérios de auto-atribuição, com trajetória 

histórica própria, dotados de relações territoriais 

específicas, com presunção de ancestralidade 

negra relacionada com a resistência à opressão 

histórica sofrida3. 

Alguns autores relatam que o sexo feminino está 

mais vulnerável a apresentar sintomas desta 

síndrome, pois a mulher perde o seu papel 

fundamental na base familiar, o de cuidadora4. 

Mulheres que se dedicaram a maior parte da 

sua vida à criação dos seus filhos de modo 

exclusivo e integral, sofrem ao vê-lo partindo, 

gerando para si um autoconceito de “impotência 

e sem valor”, tendo como retorno uma baixa 

autoestima, que se torna favorável ao 

acometimento de um quadro depressivo e até 

mesmo a reclusão e exclusão do convívio 

social5.  

Doutro lado, a figura paterna também é 

vulnerável ao acometimento pela SNV, 

prevalecendo em sua maioria um sentimento de 

acomodação, refletindo assim conflitos entre os 

casais, onde o marido passa a acusar a esposa 

e a esposa passa a jugar o marido como 

culpado da saída dos filhos de casa 

A educação em saúde é uma atividade a ser 

desenvolvida pelos profissionais da saúde que 

estabelece uma relação dialógico-reflexiva com 

o cliente, buscando levá-lo a conscientização 

sobre sua saúde e a percepção de ser ele 

mesmo, um participante ativo na transformação 

de sua vida6.Falar em Educação Popular é falar 

impreterivelmente do legado do Educador Paulo 

Freire que trouxe importantes reflexões sobre os 

sujeitos postos à margem da sociedade do 

capital. Por entender as classes populares como 

detentoras de um saber não valorizado e 

excluídas do conhecimento historicamente 

acumulado pela sociedade, nos mostra a 

relevância de se construir uma educação a partir 

do conhecimento do povo e com o povo, 

provocando uma leitura da realidade na ótica do 

oprimido.  

Este trabalho é de natureza descritiva e 

interventiva, fundamentada em uma experiência 

realizada por discentes e docentes do Curso de 

Enfermagem, do Centro Universitário Mauricio 

de Nassau de Maceió/AL (UNINASSAU) e 

discentes do Curso de Medicina do Centro 

Universitário Cesmac de Maceió/AL, atendemos 

a esta comunidade com conhecimento cientifico 

ao qual obtivemos, abordando sobre Síndrome 

do Ninho Vazio (SNV), onde as mulheres 

relataram que se identificaram com esta 

patologia. As ações ocorreram no mês abril de 

2018 e se deu de forma itinerante. 

OBJETIVO 

Aplicar uma ação de educação em saúde sobre 

a síndrome do ninho vazio (SNV), verificar sua 

aplicabilidade na comunidade quilombola, bem 

como suas particularidades. 

METODOLOGIA 

Realizou-se rodas de conversas com uma 

abordagem simplificada levando em 

consideração a carência e desigualdade social 
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da comunidade, utilizando apresentações 

teatrais, com o intuito de informar a respeito da 

patologia abordada, considerando os seus 

sinais e manifestações. 

As ações realizaram-se em uma comunidade 

Quilombola do estado de Alagoas, no mês de 

Abril de 2018, por estudantes do curso de 

enfermagem e medicina e por docentes, onde 

estavam presentes 23 mulheres quilombolas 

com idade de 20 a 65 anos, 11 homens 

quilombolas com idade de 18 a 55 anos.  

Na medida em que a ação ia sendo 

desenvolvida, foi notório nos olhares das 

mulheres a vontade inquieta em manifestar suas 

histórias e suas curiosidades, em meio de tanta 

curiosidade com a mácula da vergonha durante 

a abordagem do assunto, algumas chegaram a 

se esconderem entre elas, deixando apenas o 

olhar de fora, como crianças que descobrem 

algo que lhe foi imputado como errado em seu 

âmbito. 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

As correntes literárias atrelavam-se a patologia 

ao sexo feminino, hoje, já se sabe que não 

existe mais essa discrasia, pois, a estrutura 

familiar vem mudando consideravelmente em 

todos só seus aspectos, o reconhecimento das 

crenças, associado aos fatores sócio-

econômicos, por conseguinte, desencadearão 

atitudes e comportamentos que farão parte do 

cotidiano da mulher de modo a desempenhar 

um papel importante7.  

Esta ação evidenciou em uma população que se 

encontra em uma comunidade quilombola, 

distante da cidade, fazendo com que a 

educação, saúde e assistência fiquem muito 

limitada, com isso poder levar a educação em 

saúde, foi muito gratificante, onde foi possível 

poder passar o conhecimento científico e poder 

nos enriquecer com os saberes desta 

comunidade.  

O principal objetivo da educação em saúde é 

promover a saúde para que as pessoas vivam a 

vida com qualidade, conscientes e capazes de 

se responsabilizarem pela sua própria saúde, 

intervindo no ambiente que gere manutenção da 

mesma8. Para isso, este processo de educação 

deve favorecer uma relação igualitária entre 

educando e educador. E assim, possibilitar o 

empoderamento das comunidades, tornando-as 

mais autônomas para fazer escolhas 

informadas.  

Por nunca terem nem sequer ouvido o nome 

dessa doença, as mesmas falaram para que nós 

iniciássemos a conversa. Por vez, essa 

realidade é extremamente preocupante, visto 

que, o desconhecimento pode levar a um 

diagnóstico tardio, podendo gerar inúmeros 

sofrimentos.  

Após termos compreensão da carência da 

comunidade foi abordada a Síndrome do Ninho 

Vazio com conversas, relatos e demonstrações 

do sentimento que o portador da síndrome mais 

sente, foi um dos momentos em que a 

comunidade mais se pronunciou, pois, após 

saberem o que de fato era a SNV, as idosas, 

avós, mães, quilombolas e negras, falaram 

terem passado por momentos de grande tristeza 

quando seus filhos foram embora pra cidade em 

busca de trabalho e não deram mais notícias, 

onde algumas falaram não se sentirem mais 

importantes, por terem sido deixadas por seus 

filhos.  

Após o termino da conversa foi notório que elas 

compreenderam e se disseram identificar-se 

com as informações a respeito da SNV, 

disseram ser capazes de passar um pouco do 

conhecimento adquirido nesta atividade para as 

demais pessoas que as convivem, fazendo com 

que as mesmas mudem o seu modo de vida.  

Levar a educação em saúde para uma 

comunidade que é considerada minoria diante a 

sociedade, fez com que pudéssemos perceber 

o quão desvalorizado é esse tipo comunidade. 

Outro ponto que podemos destacar é o 

interesse dessas pessoas ao se deparar com 

pessoas que as visitam para uma roda de 

conversa, um bate papo, uma escutação, pois 

para elas é uma novidade e cada novidade é 

uma rica fonte de conhecimento para essa 
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população que vive as margens do preconceito 

e da ignorância da sociedade. 

CONCLUSÃO 

Têm-se a noção da importância deste trabalho 

quando fazemos valer as palavras de Paulo 

Freire, onde saímos da nossa zona de conforto 

e nos arriscamos em outros territórios para 

passarmos o nosso conhecimento adquirido em 

sala de aula, para as pessoas que são 

consideradas “minorias” pela sociedade, pois, 

falar em educação em saúde é importante saber 

que pudemos lidar com sujeito à margem da 

sociedade do capital9.  

Por entender as classes populares como 

detentoras de um saber não valorizado e 

excluídas do conhecimento historicamente 

acumulado pela sociedade, nos mostra a 

relevância de se construir uma educação a partir 

do conhecimento do povo e com o povo 

provocando uma leitura da realidade na ótica do 

oprimido.  

Diante as observações após ser realizadas as 

atividades, ficou notório a relevância da 

importância da educação em saúde nesta 

comunidade, pois por ser uma comunidade 

distante da sociedade e com os meios de 

comunicação bastante limitados, faz-se com 

que os mesmos não tenham notícias do lado de 

fora da comunidade. Tendo isso como base, se 

faz necessário programar novas ações, 

baseadas nos princípios da educação em saúde 

e mais condizentes com as realidades diversas, 

pois, somente levando em consideração os 

conhecimentos empíricos, a cultura e o meio em 

que os indivíduos vivem é que será possível 

alcançar os resultados almejados com tal 

prática.  

Fica evidente que a Síndrome do Ninho Vazio é 

um problema não somente de cunho psíquico, 

mas também social, fica então a emergência de 

novas estratégias de cuidados que possam dar 

suporte psíquicos e sociais para esta 

comunidade, fazendo com que se possa evitar 

a perca da funcionalidade e isolamento social, 

fatores propensos para o desencadeamento de 

sofrimento 
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